
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

 ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 
Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску 

(випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною 
найменування емітента та/або переведенням випуску цінних 

паперів у бездокументарну форму існування»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія) від 26.03.2013 № 461 було схвалено проект 
рішення «Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) 
про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або переведенням ви-
пуску цінних паперів у бездокументарну форму існування» (далі 
– Проект), який розроблено відповідно до пунктів 1, 3, 5 частини 
другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 90 і частини 
третьої статті 152 Цивільного кодексу України, частини четвертої 
статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства», абзацу дру-
гого пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
«Про депозитарну систему України».

Проектом, зокрема, передбачено:
визнати таким, що втратило чинність рішення Державної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 № 1180 
«Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі 
зміною найменування емітента та/або зміною форми існування 
акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.11.2011 
за № 1275/20013;

строки та порядок заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію 
випуску (випусків) акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних 
фондів), облігацій підприємств, іпотечних сертифікатів, іпотечних 
облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, опціонних 

сертифікатів (далі - цінні папери), у зв’язку з прийняттям уповно-
важеним органом емітента емісійних цінних паперів рішення про 
зміну найменування емітента та/або рішення про переведення ви-
пуску цінних паперів у бездокументарну форму існування;

перелік документів, які подаються для заміни свідоцтва (сві-
доцтв) про реєстрацію випуску (випусків) цінних паперів, та ви-
моги до оформлення таких документів.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за 
адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент 
корпоративного управління та корпоративних фінансів); e-mail: 
vitalii.fedorchenko@nssmc.gov.ua; nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить десять 
робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Д. Тевелєв
*    *    *

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія) від 26.03.2013 № 462 було схвалено доо-
працьований проект рішення «Про затвердження Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій» (далі – Проект), який розроблено 
відповідно до статті 3, пунктів 1, 3, 5 частини другої статті 7, пунк-
ту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», Цивільного кодексу України, Господар-
ського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товари-
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ства», «Про банки і банківську діяльність», «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підпри-
ємців», «Про Національну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та 
фондовий ринок», та з метою встановлення порядку скасування 
реєстрації випусків акцій.

Проектом, зокрема, визначено:
визнання таким, що втратило чинність рішення Державної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року 
№ 222 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14 липня 2005 року № 398), зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 24 березня 1999 року за № 180/3473, 
як таке, що не відповідає вимогам чинного законодавства;

порядок скасування реєстрації випусків акцій у зв’язку з при-
пинення акціонерного товариства шляхом ліквідації або перетво-
рення (зокрема порядок зупинення обігу акцій; порядок віднов-
лення обігу акцій; порядок скасування реєстрації випусків акцій);

порядок скасування реєстрації випусків акцій у зв’язку з нероз-
міщенням, відмовою від розміщення або незатвердженням ре-
зультатів розміщення акцій;

документи, що надаються для скасування реєстрації випусків 
акцій.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за 
адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент 
корпоративного управління та корпоративних фінансів); e-mail: 
vitalii.fedorchenko@nssmc.gov.ua; nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить десять 
робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Д. Тевелєв
*    *    *

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Проект рішення Комісії «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності депозитарної установи та клірингової діяль-
ності» та проект відповідних Ліцензійних умов розроблений згід-
но з Планом роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 
2013 рік.

Проект рішення Комісії «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності депозитарної установи та клірингової діяль-
ності» та проект відповідних Ліцензійних умов розроблені відпо-
відно до вимог Законів України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», 
«Про Національну депозитарну систему та особливості електро-
нного обігу цінних паперів в Україні», «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, або фінансування тероризму».

Реалізація цього проекту рішення Комісії не потребує внесення 
змін до чинних нормативно-правових актів Комісії та потребує ви-
знання інших регуляторних актів такими, що втратили чинність.

Дата оприлюднення проекту  02.04.2013.
Пропозиції та зауваження до проекту вказаного регуляторного 

акту надсилаються поштою на адресу Національної комісії з цін-

них паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Мос-
ковська, 8, департамент регулювання депозитарної та 
розрахунково-клірингової діяльності, а також на адресу Держав-
ної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва: 01011, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: 
mail@dkrp.gov.ua.

Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу оприлюд-
нюється на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку – http://www.nsmsc.gov.ua/ .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, становить 1 місяць 
з дати оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
*    *    *

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту рішення Національної Комісії з 

цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 
Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 

паперів інституту спільного інвестування»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 26.03.2013 № 449 було схвалено проект рішення «Про 
затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та ви-
купу цінних паперів інституту спільного інвестування» (далі – Про-
ект рішення), який розроблено відповідно до пункту 3 частини 1 
статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» 
та «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон). 

Проект рішення розроблено з метою удосконалення та приве-
дення у відповідність до Закону порядку розміщення, обігу та ви-
купу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Проектом рішення передбачено затвердження Положення про 
порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту 
спільного інвестування (далі - Положення) та визнання таким, 
що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 09 січня 2003 року № 3 «Про затвер-
дження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу 
цінних паперів інституту спільного інвестування», зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2003 року за № 92/7413 
(із змінами).

Положенням зокрема визначено:
особливості розміщення акцій корпоративного інвестиційного 

фонду;
особливості розміщення інвестиційних сертифікатів пайового 

інвестиційного фонду;
порядок подання звіту про досягнення мінімального обсягу ак-

тивів пайового інвестиційного фонду;
особливості обігу цінних паперів інститутів спільного інвесту-

вання;
особливості викупу цінних паперів інститутів спільного інвес-

тування;
порядок здійснення дострокового викупу цінних паперів інсти-

туту спільного інвестування закритого типу;
порядок здійснення викупу цінних паперів строкового інсти-

туту спільного інвестування при продовженні строку його діяль-
ності.

Пропозиції та зауваження до зазначеного Проекту рішення 
просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 
8, корпус 30, департамент спільного інвестування та регулювання 
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діяльності інституційних інвесторів та на адресу Державної служ-
би України з питань регуляторної політики та розвитку підприєм-
ництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюдню-
ється на офіційному веб-сайті Комісії – http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, становить один місяць з дня, на-
ступного за днем оприлюднення Проекту рішення.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
*    *    *

Повідомлення  
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі – Комісія) «Про затвердження Професійних 
вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цін-
них паперів» (далі – Вимоги) розроблено на виконання пункту 28 
частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (зі зміна-
ми) та з метою вдосконалення організації підготовки фахівців для 
фондового ринку України.

Встановлення даних Вимог має сприяти зростанню кваліфіка-
ції бухгалтерів, зниженню ризику для учасників фондового ринку 
і фінансових інститутів, посиленню контролю за дотриманням 
норм професійної етики бухгалтерів. 

Визначення професійних вимог до головних бухгалтерів про-
фесійних учасників ринку цінних паперів неможливо без відповід-
ної підготовки – навчання особи, яка претендує на обіймання по-
сади головного бухгалтера фінансової установи – професійного 
учасника ринку цінних паперів.

Зазначеним проектом регуляторного акту запропоновано змі-
нити норму щодо стажу трудової діяльності - необхідно працюва-
ти на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох 
років в фінансовій установі, або не менше п’яти років в будь-якій 
іншій установі. А також уточнено, що повна вища освіта повинна 
бути економічною.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рішення Ко-
місії надсилаються поштою на адресу Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку: 01010, м.Київ, вул.Московська, 
8, департамент аналізу, стратегії та розвитку законодавства та на 
електронну адресу svitlana.shelyahina@nssmc.gov.ua.

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, можуть надавати 
свої зауваження та пропозиції поштою за вищезазначеною адре-
сою Комісії.

Проект цього регуляторного акта та аналіз його регуляторного 
впливу оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку – http://www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить 1 місяць 
з дати оприлюднення проекту вищезазначеного регуляторного 
акта.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
*    *    *

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ  
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР  
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-

кого територіального управління, на підставі Рішення Комісії від 
07.02.2012 №249 «Про надання повноважень уповноваженої осо-
би Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
Рішення Комісії від 16.05.2005 №240 «Про передачу повноважень 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) у зв’язку з їх лік-
відацією» (із змінами та доповненнями) скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій:

 АТЗТ «БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №47» (84302, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Залізнична, буд. 2, код за 
ЄДРПОУ: 01035710). Анульовано свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій акцій № 1/05/1/11 від 3 січня 2011р., видане Доне-
цьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку - розпорядження № 9ДО1С від 
29.03.2013 року;

 ПрАТ «ГРІФОН» (83003, Донецька обл., м. Донецьк, Калі-
нінський р-н., пр. Донбаський, буд.1, код за ЄДРПОУ: 
34499914). Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій № 66/05/1/11 від 16 червня 2011р., видане Донецьким те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку - розпорядження № 10ДО1С від 
29.03.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі Рішення Комісії від 
07.02.2012 №249 «Про надання повноважень уповноваженої осо-
би Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
Рішення Комісії від 16.05.2005 №240 «Про передачу повноважень 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) у зв’язку з їх лік-
відацією» (із змінами та доповненнями), скасовано реєстрацію 
випуску акцій:

- ВАТ «СОВЄТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11472» 
(86141, Донецька обл., м. Макіївка, Совєтський район, площа 
Трестовська, код за ЄДРПОУ: 05465726). Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій № 360/05/1/99 від 20 грудня 1999, 
видане Донецьким територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку - розпорядження № 6ДО1С 
від 29.03.2013 року;

- ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНСПОРТНИК» 
(83022, Донецька обл., м. Донецьк, Петровський район, вул. Глад-
ковського, б.9, код за ЄДРПОУ: 21957920). Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій № 10/05/1/99 від 06 січня 1999, ви-
дане Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку - розпорядження № 7ДО1С 
від 29.03.2013 року;

- АТВТ «РАйАГРОТЕХНІКА» (раніше СТАРОБЕШІВСЬКЕ РАЙОН-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТОГО ТИПУ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ТА СЕРВІСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «РАЙАГРОТЕХНІ-
КА») (87200, Донецька обл., Старобешівський район, 
смт.  Старобешеве, вул. Чкалова, б.21, код за ЄДРПОУ: 20351109). 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 427/05/1/98 
від 18 грудня 1998, видане Донецьким територіальним управлін-
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ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - роз
порядження № 8ДО1С від 29.03.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи, начальника 

Західного територіального управління Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, відповідно до пункту 4 рі-
шення НКЦПФР від 07.02.2012р. №249 «Про надання повнова-
жень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» та п. 3, п. 4 рішення Комісії № 240 від 
16.09.2005р. «Про передачу повноважень територіальним 
управлінням Комісії щодо скасування реєстрації випусків акцій 
акціонерних товариств, які виключені із Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України (Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у 
зв’язку з їх ліквідацією», скасовано реєстрацію випуску акцій у 
зв’язку з ліквідацією :

 Публічного акціонерного товариства «акціонерна компанія 
«Інтерторг» (код ЄДРПОУ - 01437682, 79040, м. Львів, вул. Горо-
доцька, 359), розмір статутного фонду: 1 556 250,50 грн, статут-
ний фонд розділений на 6 225 002 штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій № 80/13/1/11 від 09.09.2011 р., видане Львівським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність – розпо
рядження №03ЗХ1С від 29.03.2013 року;

 Відкритого акціонерного товариства «Львівтекстиль» (код 
ЄДРПОУ - 01552262, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 147), розмір 
статутного фонду: 20 800 000,20 грн, статутний фонд розділений 
на 19 809 524 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 
1,05 грн кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№  12/13/1/07 від 27.08.2007 р., видане Львівським територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, вважати таким, що втратило чинність – розпорядження 
№04ЗХ1С від 29.03.2013 року;

 Відкритого акціонерного товариства «Львівський завод гу-
мових технічних виробів» (код ЄДРПОУ - 00152419, 79019, 
м.  Львів, вул. Жовківська, 22), розмір статутного фонду: 419 
850,00грн, статутний фонд розділений на 1 679 400 штук про-
стих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій № 69/13/1/01 від 19.10.2001 
р., видане Львівським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що 
втратило чинність – розпорядження №05ЗХ1С від 
29.03.2013  року;

 Закритого акціонерного товариства «Карпатський дім» 
(код ЄДРПОУ - 32037555, 82200, Львівська обл., м. Труска-
вець, вул. Суховоля, 60А), розмір статутного фонду: 
5  206  280,00 грн, статутний фонд розділений на 5 206 280 
штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн 
кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 16/13/1/07 
від 08.10.2007 р., видане Львівським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, вважати таким, що втратило чинність – розпорядження 
№06ЗХ1С від 29.03.2013 року;

 Відкрите акціонерне товариство «Бродівський консервний 
завод» (код ЄДРПОУ - 00374120, 80600, Львівcька обл., Бро-
дівський р-н, м. Броди, вул. Івана Франка, 69; розмір статут-
ного фонду: 1 046 000,00 грн, статутний фонд розділений на 4 
184 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 
0,25 грн кожна; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 

241/13/1/98 від 12.10.1998 р., видане Львівським територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, вважати таким, що втратило чинність – розпоря
дження №07ЗХ1С від 29.03.2013 року;

 Відкрите акціонерне товариство «Сокальагроремсервіс» (код 
ЄДРПОУ - 19325584, 80033, Львівcька обл., Сокальський р-н, 
с.  Тартаків; розмір статутного фонду: 26 000,00 грн, статутний 
фонд розділений на 104 000 штук простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 0,25 грн кожна. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій № 233/13/1/98 від 06.10.1998 р., видане Львівським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність – розпо
рядження №08ЗХ1С від 29.03.2013 року;

 Закрите акціонерне товариство «Вікторія» (код ЄДРПОУ - 
00273979, 90200, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Фабрична, 
53; розмір статутного фонду: 5 000,00 грн, статутний фонд розді-
лений на 10 000 штук простих іменних акцій номінальною вартіс-
тю 0,5 грн кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№  59/07/1/97 від 25.11.1997 р., видане Закарпатським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, вважати таким, що втратило чинність – розпоряджен
ня №09ЗХ3С від 29.03.2013 року;

 Відкрите акціонерне товариство «Воловецьке ремонтно - 
транспортне підприємство» (код ЄДРПОУ - 03739208, 89100, За-
карпатська обл., Воловецький р-н, смт. Н. Ворота, вул. Централь-
на, 4; розмір статутного фонду: 89 250,00 грн., статутний фонд 
розділений на 357 000 штук простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 грн кожна; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№ 50/07/1/98 від 31.08.1998 р., видане Закарпатським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, вважати таким, що втратило чинність – розпоряджен
ня №10ЗХ3С від 29.03.2013 року;

 Відкрите акціонерне товариство «Іршавський «Агрокомп-
лекс» (код ЄДРПОУ - 05488911, 90100, Закарпатська обл., 
м.  Іршава, вул. Будівельна, 4; розмір статутного фонду: 
309  721,00 грн, статутний фонд розділений на 1 238 884 штук 
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн кожна; 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 04/07/1/00 від 
21.11.2000 р., видане Закарпатським територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
вважати таким, що втратило чинність – розпорядження 
№11ЗХ3С від 29.03.2013 року;

 Приватне акціонерне товариство «Агроконтракт» (код  
ЄДРПОУ - 20136032, 43000 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякі-
на, 18а; розмір статутного фонду: 2 000 000,00 грн, статутний 
фонд розділений на 2 000 000 штук простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 1,00 грн кожна; свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій № 4/03/1/07 від 18.07.2007 р., видане Волинським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 25.02.2011р., вважати таким, що втратило чин-
ність – розпорядження №12ЗХ2С від 29.03.2013 року;

 Закрите акціонерне товариство «Ювілейний» (код ЄДРПОУ - 
13359033, 43000 Волинська обл., м. Луцьк, пр. Соборності, 11; 
розмір статутного фонду: 487 900,00 грн, статутний фонд розді-
лений на 2 870 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 
170,00 грн кожна; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 
41/03/1/99 від 01.03.1999 р., видане Волинським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, вважати таким, що втратило чинність – розпорядження 
№13ЗХ2С від 29.03.2013 року;
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фін реєстр
№ 

свідо
цтва

дата 
включення

символ
Код 

ЄДРПОУ
найменування 

фінансової установи
місцезнаходження № ліцензії

строк діі 
ліцензії

підстава 
виключення з 

Реєстру

дата виклю
чення з 
Реєстру

69 11.10.2004 Т 32304389 ТОВ "Фондова 
Компанія "Український 
Фінансовий Альянс"

02660, м. Київ, 
вул.  Марини Раско-

вої,  19, к. 510

АВ 581394 
АВ 581395

16.06.11-
16.06.16

Наказ від 
12.03.2013 

№141

12.03.2013

фін реєстр
№ 

свідо
цтва

дата 
включення

символ Код 
ЄДРПОУ

найменування 
фінансової устано

ви

місцезнаходження № ліцензії строк діі 
ліцензії

підстава 
виключення з 

Реєстру

дата виключення з 
Реєстру

1857 25.10.2011 Т 37717929 ТОВ "ММСІС 
ІНВЕСТМЕНТС"

03680, м. Київ, вулиця 
Горького, будинок 172 

А, офіс 1018

АГ 580220 
АГ 580221 
АГ 580222

03.10.11-
03.10.16

Рішення №275 
від 26.02.2013

12.03.2013

фін реєстр
№ 

свідоцтва
дата 

включення
символ Код 

ЄДРПОУ
найменування 

фінансової установи
місцезнаходження № 

ліцензії
строк діі 
ліцензії

підстава 
виключення з 

Реєстру

дата виключен
ня з Реєстру

87 14.10.2004 Т 23814047 ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНА 
УКРАЇНА"

36011, м. Полтава, 
вул.  Пушкіна, 16

АВ 
483540

16.10.07-
16.10.12

закінчився термін 
дії ліцензії

17.10.2012

фін реєстр
№ 

свідо
цтва

дата 
включення

сим
вол

Код 
ЄДРПОУ

найменування фінансової 
установи

місцезнаходження № свідоцтва 
КІФ

підстава виключення з 
Реєстру

дата виключен
ня з Реєстру

1822 14.07.2011 КІФ 37640102 ПАТ "ЗНКІФ "УКРАЇН-
СЬКИЙ ІНДЕКСНИЙ ФОНД"

04050, м. Київ, вул. 
Мельникова, буд. 12

№ 1658 від 
01.07.2011

Виключення з ЄДРІСІ 
рішення №0060-ІС

02.04.2013

провідного спеціаліста відділу корпоративних фінансів, звітнос-
ті учасників фондового ринку та захисту прав інвесторів. Кваліфі-
каційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спряму-
вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Документи приймаються протягом 30 днів з дати опублікуван-
ня оголошення. Звертатися за адресою: 65078, м. Одеса, вул.  Гай-
дара, 13, 8 поверх, офіс 801. 

Довідки за телефоном 719-46-93».

ОДЕСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 Відкрите акціонерне товариство «Дубнорайагрохім» (код 
ЄДРПОУ - 5490492, 35600, Рівненська обл., Дубенський р-н, 
м.  Дубно, вул. Семидубська, 61; розмір статутного фонду: 
503  418,00 грн, статутний фонд розділений на 2 013 672 штук 
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна; 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 134/17/1/98 від 
22.07.1998 р., видане Рівненським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати 

таким, що втратило чинність – розпорядження №14ЗХ4С від 
29.03.2013  року.

02.04. 2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛОВ’ЯНСЬКИй ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

ВИРОБІВ»
повідомляє про уточнення до інформації, надрукованої у « Відомостях Державної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку» № 58 від 26.03.2013р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 

24  квітня 2013 року.
Уточнення таблиці Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЗЭВ» 

за 2012 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Сумарна дебіторська заборгованість 156,70 90,20
Власний капітал 63,70 20,80
Поточні зобов’язання 2536,70 2475,20
Чистий прибуток (збиток) 42,9 485,20
Вартість чистих активів 63,70 20,80

Правління ПрАТ «СЗЕВ»

Повідомлення про зміни у порядку денному річних 
Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННю ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ВОЛИНЬГАЗ», 
місцезнаходження якого: 43000, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Франка, 12, 

повідомляє своїх акціонерів про зміни, що відбулися у порядку денному річних Загальних 
зборів акціонерів, призначених на 20 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: м. Луцьк, 
вул. Франка, 12 (в актовому залі Товариства) за ініціативи акціонерів ПАТ «Волиньгаз», що 
володіють більше ніж 5 % простих акцій компанії, в порядку встановленому ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Перелік додаткових (нових) питань, 
що виносяться на голосування (порядок денний):

- «Про забезпечення виконання зобов‘язань покупця пакету акцій Товариства, передба-
чених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна 
України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства.»

Голова правління ПАТ «Волиньгаз» Коротя М.І. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 3 квітня 2013 р. 
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 Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАПОРiЖ
ТРАНСФОРМА ТОР»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00213428
1.4. Місцезнаходження емітента 69600 м. Запорiжжя Днiпропетровське 

шосе, 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (061)-270-30-83 (061)-270-32-48
1.6. Електронна поштова адреса емітента ivan.grishko@ztr.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для роз-
криття інформації 

ztr.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про рiшення емiтента про утворен-
ня, припинення його фiлiй, представництв

2. Текст повідомлення
01.04.2013 Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства 

«Запорiжтрансформатор» (надалi - Товариство) було прийнято рiшення про утворення 
представництва Товариства у Республiцi Iндiя.

Повне найменування представництва: Представництво Публiчного акцiонерного товари-
ства «Запорiжтрансформатор» в Республiцi Iндiя.

Мiсцезнаходження представництва: Сьют № 23, АIПЛ Бiзнес Центру, Мастерпiс, Гольф 
Корс Роад, Сектор 54 , Гургаон , Харiяна, Iндiя (Suite No 23, AIPL Business Center, The 
Masterpiece, Golf Course Road, Sector 54, Gurgaon, Haryana, India).

Функцiї представництва: сприяння здiйсненню Товариством статутних завдань з метою 
бiльш повного задоволення попиту покупцiв на продукцiю, що виробляється Товариством; 
надання широкого спектру послуг Товариством; сприяння розвитку економiки та дружнiх 
вiдносин мiж Україною та Республiкою Iндiя, а також з пiдприємствами, установами, 
органiзацiями всiх форм власностi, як резидентiв та i нерезидентiв; просування на ринок 
Республiки Iндiї продукцiї, що виробляється Товариством, шляхом укладання угод та 
договорiв вiд iменi та за дорученням Товариства; сприяння здiйсненню iнших видiв дiяльностi 
Товариства у вiдповiдностi зi Статутом та законодавством України та Республiки Iндiя.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор  ________              Клейнер iгор Саулович
       (підпис)    М.П.           (прізвище, ім’я, по батькові керівника)

Вихідний № 191 від 01 квітня 2013 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИй СТРАХОВИй ДІМ»

повідомляє, що 30 квітня 2013 року о 12:00 годин, відбудуться чергові За-
гальні збори акціонерів Товариства за адресою: м. Київ, вул. Артема 3741, офіс 
407.

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитися з 11:00 до 
11:45 у день скликання зборів за місцем їх проведення. Акціонер повинен мати 
при собі документ, що підтверджує особу, а представник акціонера – документ, 
який посвідчує його повноваження, оформлений відповідно до чинного законо-
давства, та документ, що посвідчує особу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде скла-
дено станом на 24 годину за 3 робочих дні до дати проведення Загальних збо-
рів,  - станом на 24 годину 25 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря лічильної комісії, Голови та секретаря За-

гальних зборів акціонерів;
2. Звіт Голови правління ПрАТ «Київський страховий дім» про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2012 рік;
3. Затвердження річного звіту фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2012 рік;
4. Затвердження порядку розподілення прибутку і збитків Товариства з ура-

хуванням вимог, передбачених Законом;
5. Розподілення прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених Законом;
6. Обрання Голови та членів Правління Товариства;
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
8. Обрання ревізійної комісії Товариства;
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайоми-

тися за адресою: м. Київ, вул. Артема 37-41, офіс 407 з 09:00 до 18:00 у будні 
дні. 

Телефон для довідок: (044) 484-01-71, 461-99-58; 251-12-00

Голова Правління 
ПрАТ «Київський страховий дім»  С.М. Єрмак

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МiЖНАРОДНА iНВЕСТИЦiйНА КОМПАНiЯ 

«iНТЕРiНВЕСТСЕРВiС»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 25400551
1.4 Місцезнаходження емітента 01023, м. Київ, вул. Мечникова, 8 к.22
1.5 Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044)569-01-08 (044)569-01-08

1.6 Електронна поштова адреса емітента isi_kiev@emitent.net.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Керуючись Положенням №1591 від 19.12.2006 року про розкриття інформації емітента-

ми цінних паперів, згідно ст.13 даного Положення, повідомляємо про причини, що призвели 
до несвоєчасного розкриття Інформації про зміну складу посадових осіб в Товаристві. 

У зв’язку з пошкодженням загального серверного програмного забезпечення підпри-
ємства, та подальшим відновленням втраченої електронної інформації та документів під-
приємства, дані обставини унеможливили своєчасне розкриття інформації про зміну складу 
посадових осіб Товариства. 

Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента було прийнято 22 лютого 2013 року 
загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «Мiжнародна iнвестицiйна 
компанiя «Iнтерiнвестсервiс». У зв’язку з вiдкликанням виконавчого органу Товариства - 
Голови Правлiння - Уварова Iгоря Володимировича було звiльнено з 23 лютого 2013 року.
Перебував на данiй посадi з 19.11.2007 року.

Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента було прийнято 22 лютого 2013 року 
загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «Мiжнародна iнвестицiйна 
компанiя «Iнтерiнвестсервiс». У зв’язку з вiдкликанням виконавчого органу Товариства - 
Головою Правлiння Товариства з 24 лютого 2013 року призначено Семида Андрiя Володими-
ровича строком на п’ять рокiв.До призначення на дану посаду Семида А.В. iншi посади не 
обiймав, непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини не має. Акцiями Товари-
ства не володiє.

3. Підпис
Голова Правлiння Семида Андрiй Володимирович підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

Додаток 2 до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій 
підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента – ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО
ГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Інші об’єднання юридичних осіб
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 01059900
1.4. Місцезнаходження емітента - 79007, м. Львів, вул. Гоголя, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (032) 226-44-11, факс (032) 297-10-12
1.6. Електронна поштова адреса емітента - contract@railway.lviv.ua
1.7. Веб-сайт емітента - www.railway.lviv.ua.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - http://escrin.nssmc.gov.ua
1.9. Вид особливої інформації - Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів 

на фондовій біржі.
2. Текст повідомлення 

Операційним управлінням ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 27 березня 2013 року прийнято 
рішення № 2703/2013/18 про переведення відсоткових іменних забезпечених облігацій Дер-
жавного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» серії С до Котируваль-
ного списку ПФТС 2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа 
ПФТС». Номінальна вартість облігацій – 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість – 350 000 
(триста п’ятдесят тисяч) штук. Рішення набуло чинності з 29 березня 2013 року.

Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального роз-
міру випуску облігацій серії С складає 100%.

Випуск облігацій серії С Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська 
залізниця» зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10 
травня 2012 року за № 105/2/12, дата видачі свідоцтва – 22 березня 2013 року.

Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія - відсоткові іменні 
забезпечені облігації у бездокументарній формі.

Рішення про включення облігацій до лістингу Публічного акціонерного товариства 
«Фондова біржа ПФТС» було прийнято в.о.начальника ДТГО «Львівська залізниця» 25 бе-
резня 2013 року.

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в по-

відомленні. 
3.2. Начальник ДТГО «Львівська 
залізниця»

________
(підпис)

Б.П.Піх 
(ініціали та прізвище керівника)

М. П. 01 квітня 2013 року
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів 

акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДУНАйВОДБУД  124»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
67806, Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської дороги

Шановні акціонери!
Правління Приватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОДБУД - 124» повідо-

мляє Вас, що 14 травня 2013 р. о 13.00 годині за адресою: 67806, Одеська область, Овідіо-
польський район, 7-й км. Овідіопольської дороги, кімната (офіс) №1, відбудуться загальні 
збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 
14  травня 2013 р. з 12.00 год. до 12.45 год. за адресою: 67806, Одеська область, Овідіо
польський район, 7й км. Овідіопольської дороги, кімната (офіс) №1.

Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Об-
рання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу. Обрання го-
ловуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Приватного АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОДБУД - 124» за 2012 рік. Основні напрямки діяльності 
Товариства на 2013 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської 
діяльності Приватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОДБУД - 124» за 2012 рік.

4. Звіт та висновки Наглядової ради Приватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-
ВОДБУД - 124» за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Приватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДУНАЙВОДБУД - 124» за 2012 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОДБУД - 124» за підсумками роботи в 2012 році, та затвер-
дження нормативів планового розподілу прибутку на 2013 рік.

7. Звільнення та призначення Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДУНАЙВОДБУД-124».

8. Зміна видів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОД-
БУД-124».

9. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙВОД-
БУД-124» шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДУНАЙВОДБУД - 124», які скликані на 14 травня 2013 р. мають особи, які будуть ак-
ціонерами товариства станом на дату проведення зазначених загальних зборів акціонерів, 
та будуть наведені у реєстрі акціонерів товариства, складеному станом на 24 годину за 
3  (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
07.05.2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці-
онерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо-
рах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 13 травня 2013 р. (включно) з поне-
ділка по п’ятницю, з 08.30 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) 
за адресою: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської 
дороги, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙВОДБУД - 124». Відповідальна за 
ознайомлення з матеріалами зборів особа – Дікусар Людмила Володимирівна, 
тел.  (0482) 30-62-37.

14 травня 2013 р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

Телефон для довідок: (0482) 306237
Директор ПрАТ «ДУНАйВОДБУД124»

До відома акціонерів ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО»!

Публічне акціонерне товариство «АЕС Київобленерго» (далі - Товариство), яке зареєстроване 
та знаходиться за адресою: 08132 Україна, Київська область, м. Вишневе, вул.  Київська, 2-Б, по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 

07 травня 2013 року, об 11год. 00 хв. за адресою: 08132 Україна, Київська область, 
м.  Вишневе, вул. Київська, 2Б, 2й поверх, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у позачергових загальних збо-
рах акціонерів проводиться з 09 год.30 хв. до 10 год. 45 хв., 07 травня 2013р. Реєстрація 
учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

Право участі у позачергових загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які облі-
ковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 25 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов договорів цивільно-правового характеру з членами Наглядо-

вої ради Товариства та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради від імені Товариства.

5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та призначення особи, уповно-

важеної здійснювати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в органах державної влади.
Для участі у зборах вам необхідно мати при собі :
• Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;
• Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для 

представників юридичних та фізичних осіб). 
Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають можливість особисто ознайомитися з матеріалами та документами під 

час підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: 04136, 
м. Київ, вул. Стеценка, 1-А, кімната 219, понеділок-четвер з 8-00 до 17-15 годин, перерва з 
12-00 до 12-45 години, п’ятниця з 8-00 до 16-00 години, перерва з 12-00 до 12-45 години, та 
в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Крім того, звертаємо вашу увагу, що порядок денний позачергових загальних зборів акціоне-
рів також розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет: http://www.aes-ukraine.com.

Згідно п. 10.28 Статуту ПАТ «АЕС Київобленерго» після закриття загальних зборів акці-
онерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих 
днів шляхом опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет – сторінці Товари-
ства http://www.aes-ukraine.com.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоратив-
ний секретар Буринська Наталя Анатоліївна, тел. (044) 492 – 83 -05.

Правління ПАТ «АЕС Київобленерго»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНГУЛЕЦЬКИй ГІРНИчОЗБАГАчУВАЛЬНИй 

КОМБІНАТ»
повідомляє про доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 17 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: 50064, м. Кривий Ріг, 
пр.  Перемоги, 2а, палац культури ПАТ « ІНГЗК», зал для глядачів, наступним пи-
танням:

9. Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів.
Емітент: ПАТ «Інгулецький ГЗК», 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

вул.  Рудна, 47. 
Телефони для довідок: (056) 407-69-82, 407-66-47.

ПАТ «ІНГЗК»
Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

В.о. Генерального директора  О.М. Герасимчук

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
«Ковельтрансводгосп»

2. Код за ЄДРПОУ емітента - 25087485

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - 25087485.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОВЕЛЬТРАНСВОДГОСП»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ДОПОВНЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІчНИХ 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРСИББАНК»

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», 61001, м. Харків, пр. Московський, 
60, повідомляє про доповнення порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Банку, проведення яких заплановано на 23 квітня 2013 року о 12.00 за адресою: м.  Хар

ків, вул. Іванова 10, кімната номер 304, наступними питаннями порядку денного.
20. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку.
21. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковане в 

газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 
18  березня 2013 року.

З повагою,
Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»
Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ»;

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 02138926;
Місцезнаходження емітента: 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122А;
Міжміський код та телефон: (056) 763-10-78;
Електронна поштова адреса: dmp@ukrpost.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: dmp.dp.ua;
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Посадову особу директора Дєгтярьова Михайла Вiкторовича (паспорт: АК № 010418 

виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 26.12.1997 р.) 
звiльнено згiдно рiшення засiдання наглядової ради вiд 27.03.2013 р. Прийнято рiшення 
звiльнити з посади з 29.03.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 02.06.2005 р.

Посадову особу директора Худик Миколу Петровича (паспорт: серiя АК номер 296064 
виданий Жовтневи РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 08.09.1998 р.) призна-
чено згiдно рiшення засiдання наглядової ради вiд 27.03.2013 р. Прийнято рiшення призна-
чити на посаду з 01.04.2013 р. та укласти контракт найму та оплати працi. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня 
посада та мiсце роботи: начальник вiддiлу маркетингу ПАТ «Днiпропетровськметалопром». 
Призначено на термiн вiдповiдно до статуту.

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 

Директор Худик М.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «БАГІН-ЦЕНТР»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01558164;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49125, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, 

вул. Героїв Громадянської війни, буд. 11;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 724-53-16, 724-24-50;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: e01558164@indosament.dp.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: emitent-pages.com.ua/01558164;
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: зміна складу 
посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Ревізор Татьянiна Людмила Антонiвна (паспорт АМ 219636, виданий 28.02.2001 р. 

Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) звільнена з посади на під-
ставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1/13 вiд 29.03.2013 р.). 
Посадова особа перебувала на посаді 1 рік 5 місяців. На посаду Ревiзора нiкого не призна-
чено. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Голова правління ПрАТ «БАГІН-ЦЕНТР» Кудряшов В.М. 
01.04.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХАРКIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публiчне акцiонерне товариство; 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00381870;
1.4. Місцезнаходження емітента: 61029, м. Харкiв, Салтiвське шосе, 129;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 738-60-00, (057) 738-60-00;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: saltovhleb@ukrpost.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://sloboda.nr-avers.com.ua/;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Посадова особа Член Наглядової ради Порицький Василь Степанович (паспорт: серiя ВВ 

номер 626649 виданий Совєтським РВ УМВС України в м. Макiївцi 02.11.1998 р.) повiдомив 
01.04.2013 р. про свiй вихiд зi складу членiв Наглядової Ради за власним бажанням. Згiдно 
Статуту Товариства, повноваження члена Наглядової Ради Порицького Василя Степановича 
припиняються через два тижнi з дня письмового повiдомлення про припинення повнова-
жень за власним бажанням, а саме - 14.04.2013 р.

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 17.04.2012 р. Нiкого не 
призначено на посаду замiсть звiльненої особи.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

генеральний директор Мартинюк Сергiй Михайлович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»;

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 00693109;
Місцезнаходження емітента: 52001, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, 

смт. Ювілейне, вул. Совхозна, 78а;
Міжміський код та телефон: (0562) 27-16-65;
Електронна поштова адреса: Bdgoly@impulce.dp.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: prat-bdgoly.orbita.dp.ua;
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Посадову особу директора Горбенка Миколу Iвановича (паспорт: АЕ № 435163 виданий 

Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 02.12.1996 р.) звiльнено 
згiдно рiшення засiдання наглядової ради вiд 27.03.2013 р. Прийнято рiшення звiльнити з 
посади з 02.04.2013 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 8.472%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 20.01.2011 р.

Посадову особу директора Авраменка Олександра Миколайовича (паспорт: АН № 636170 ви-
даний Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 16.10.2007 р.) призначено згiдно 
рiшення засiдання наглядової ради вiд 27.03.2013 р. Прийнято рiшення призначити на посаду з 
02.04.2013 р. та укласти контракт найму та оплати працi. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада та мiсце роботи: 
заступник директора ПрАТ «Бджолоагросервiс». Призначено на термiн вiдповiдно до статуту.

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 

Директор Горбенко М.І.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД 
«ПАВЛОГРАДХІММАШ» 

повідомляє акціонерів про внесення змін до порядку денного чергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ», які відбудуться 18 квітня 2013 р. 
о 14:00 за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15, 
актова зала будівлі заводоуправління, 3 поверх (повідомлення про проведення черго-
вих загальних зборів із зазначенням порядку денного було опубліковане у «Відомостях 
НКЦПФР» № 51 від 15.03.2013 р.), шляхом включення нового питання до порядку ден-
ного загальних зборів:

11. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та об-
рання особи, яка уповноважена від імені товариства на їх підписання.

Наглядова рада ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАКРИТОГО ТИПУ «УКРМЕТАЛОТОРГ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23942934;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, Дніпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, 

вул. Шевченка, буд. 30;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 373-93-37, 373-93-37;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: msa@steelhouse.dp.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: emitent-pages.com.ua/23942934;
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: зміна складу 
посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента.

Змiни вiдбулися за рiшенням загальних зборів акціонерів вiд 29.03.2013 року (про-
токол № 1/13 вiд 29.03.2013 р.). Койнаш Вікторія Анатоліївна (паспорт АЕ 299666, ви-
даний 06.06.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.) звільнено з 
посади в.о. директора на підставі заяви, за власним бажанням. Перебувала на посаді 5 
місяців. Не володіє акціями Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Морозов Сергій Володимирович (паспорт АЕ 708015, виданий 16.07.1997 р. Індустрі-
альним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) призначено на посаду директо-
ра з 02.04.2013 р., з режимом роботи 2 (дві) години на день у робочі дні з понеділка по 
п’ятницю включно з окладом згідно штатного розкладу, терміном на 3 роки. Інформація 
про інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – 1997-1998 рр. менеджер 
НВП «Дніпро», 2004-2005 рр. заступник директора з господарчої частини ТОВ «Джелатерія 
Груп», 2009 р. начальник адміністративно-господарського відділу АТЗТ «Укрметалоторг», 
2009-2010 рр. директор ТОВ «Джелатерія Груп», 2010 р. завідуючий господарством АТЗТ 
«Укрметалоторг». Не володіє акціями Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади 

В.о. директора Койнаш В.А. 
01 квітня 2013 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНЕЛЬНИ-

КІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»;
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00231573;
1.4. Місцезнаходження емітента: 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. 

Леніна, б. 130;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (05663) 4-23-00, (05663) 4-12-24;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: srz@sіn.net.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується для розкриття 

інформації: www.srz.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента.
2. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» 
від 29.03.2013 р. (Протокол № 17 від 29.03.2013 р.), достроково відкликані (звільнені) на-
ступні посадові особи:

1. Голова Наглядової ради Харченко Володимир Володимирович, володіє 0% статут-
ного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебував на посадi 2 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Товариство не має 
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

2. Член Наглядової ради Зінов’єв Олексій Михайлович, володіє 0,00005% статутного 
капіталу емітента. Строк, протягом якого перебував на посаді 2 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних.

3. Член Наглядової ради Жуков Григорій Вікторович, володіє 0,001% статутного капіта-
лу емітента. Строк, протягом якого перебував на посаді 2 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних.

4. Член Наглядової ради Білічук Анатолій Миколайович, володіє 0,001% статутного ка-
піталу емітента. Строк, протягом якого перебував на посаді 2 роки. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних.

5. Член Наглядової ради юридична особа - ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код за ЄДРПОУ 
19305558), володіє 71,06% статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебував 
на посаді 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
не має.

6. Голова Ревізійної комісії Фененко Ірина Андріївна, володіє 0,000005% статутного ка-
піталу емітента. Строк, протягом якого перебувала на посаді 2 роки. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

7. Член Ревізійної комісії Задерайко Валентина Петрівна, володіє 0,000003% статутного 
капіталу емітента. Строк, протягом якого перебувала на посаді 2 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

8. Член Ревізійної комісії Шевченко Ольга Яківна, володіє 0,001% статутного капіталу 
емітента. Строк, протягом якого перебувала на посаді 2 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» від 

29.03.2013 р. (Протокол № 17 від 29.03.2013 р.) обрані (призначені) наступні посадові особи:
1. Член Наглядової ради Жуков Григорій Вікторович, володіє 0,001% статутного капіта-

лу емітента. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності - началь-
ник відділу, заступник директора - керівник виробничо-комерційного департаменту ТОВ 
НВФ «Дніпротехсервіс». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Термін призначення становить 3 роки. Товариство не має згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних.

2. Член Наглядової ради Білічук Анатолій Миколайович, володіє 0% статутного капіталу 
емітента. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності – провідний 
фахівець, начальник відділу маркетингу та продажу виробничо-комерційного департамен-
ту ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Термін призначення посадової особи становить 3 роки. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних.

3. Член Наглядової ради ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код за ЄДРПОУ 19305558), во-
лодіє 71,06% статутного капіталу емітента. Юридична особа за дорученням уповноважує 
представляти свої інтереси в Наглядовій раді Софієнка Дмитра Григоровича. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення становить 3 роки. 
Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

4. Член Ревізійної комісії Фененко Ірина Андріївна, володіє 0,000005% статутного капі-
талу емітента. Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності - заступник 
головного бухгалтера ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Термін призначення посадової особи становить 5 років. Товари-
ство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

5. Член Ревізійної комісії Каракан Оксана Володимирівна, володіє 0% статутного капі-
талу емітента. Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності - бухгалтер 
ТОВ «Дніпрометалургмаш». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Термін призначення посадової особи становить 5 років. Товариство не має згоди по-
садової особи на розкриття паспортних даних.

6. Член Ревізійної комісії Шевченко Ольга Яківна, володіє 0,001% статутного капіталу 
емітента. Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності - бухгалтер 1 ка-
тегорії ПАТ «СРЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін 
призначення посадової особи становить 5 років. Товариство не має згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «СРЗ» від 29.03.2013 р. (Протокол № 30 від 29.03.2013 
р.). обрано (призначено) голову Наглядової ради Жукова Григорія Вікторовича, володіє 
0,001% статутного капіталу емітента. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
своєї діяльності - начальник відділу, заступник директора - керівник виробничо-комерцій-
ного департаменту ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Термін призначення становить 3 роки. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних.

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «СРЗ» від 29.03.2013 р. (Протокол № 1 від 
29.03.2013 р.). обрано (призначено) голову Ревізійної комісії Фененко Ірину Андріївну, 
володіє 0,000005% статутного капіталу емітента. Посади, які обіймала посадова особа 
протягом своєї діяльності - заступник головного бухгалтера ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення по-
садової особи становить 5 років. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних.

3. Підпис
3.1.Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у по-

відомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

Голова Правління Швайко Юрій Миколайович

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «РЕВЕНЬ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23375576;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49044, м. Днiпропетровськ, вул. Артема, буд. 1-А;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 745-35-35, 745-35-35;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: н/д;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: emitent-pages.com.ua/23375576;
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: зміна складу 
посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися за рiшенням єдиного акцiонера вiд 29.03.2013 року, протокол № 1/13. 

Генеральний директор Догорян Леонід Григорович (паспорт АК 679308, виданий 14.10.1999 
р. Самарський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.) переобраний на посаду 
термiном на 3 роки. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Ранiше обiймав посаду генерального директора ПрАТ «РЕВЕНЬ».

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Генеральний директор ПрАТ «РЕВЕНЬ» Догорян Л.Г.
01.04.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні положення

Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Організаційна-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382094
Місцезнаходження емітента: 69063 м. Запоріжжя, вул. Артема, 7; Міжміський код, телефон 

та факс: 061- 213-77-62, 061-213-74-57 (факс); Електронна поштова адреса: yurist@zkf.com.ua; 
Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: zkf.com.ua

Вид особливої інформації: Про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Запорізька кондитерська фабрика» повідомляє, що за 

даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом 
на 01.03.2013 року, отриманого Товариством 01.04.2013 року від ПАТ «Національний депо-
зитарій України», відбулись зміни власників акцій Товариства, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій Товариства:

1. Пакет юридичної особи Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Захiд-
Резерв» (ЄДРПОУ 13647967) зменшився з 608303 шт. акцій, що складає 17,46391% статут-
ного капіталу, до 0 акцій, що складає 0% статутного капіталу.

2. Новим власником, якому належить 10 і більше відсотків акцій Товариства, стало Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «ЛУГ IНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34441309), якому належить 682135 
шт. простих іменних акцій емітента, що складає 19,58353% статутного капіталу емітента.

3. Підпис
Генеральний директор Лімаренко Олексій Володимирович підтверджує достовірність інфор-

мації, що вказана в повідомлення, та визнає, що несе відповідальність згідно законодавства.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 3 квітня 2013 р. 
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 Додаток 14 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ КОКСОХIМПРОМ»
1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

31272173

1.4. Місцезнаходження емітента 86406 мiсто Єнакiєве вулиця Марата, 
будинок 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0625251151 0625251151

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента 

khz@wn.dn.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.ekhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення
Посадова особа Голова Наглядової Ради Сесь Андрiй Володимирович (паспорт: серiя ВА 

номер №598784 виданий Київським РВ УМВС України у Донецькiй обл. 26.02.1997) звiльнена 
за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013р. Не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.13р. 

Посадова особа Член Наглядової Ради Гресь Олег Олександрович (паспорт: серiя КЕ но-
мер №542975 виданий Приморським РВ УМВС України у Одеськiй обл. 26.02.1997) звiльнена 
за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013 р. Не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.2013 р. 

Посадова особа Член Наглядової Ради Бойдаченко Олексiй Станiславович (паспорт: серiя 
ВЕ номер №594522 виданий Червоногвардейським РВ Макiївського МУ УМВС України у 
Донецькiй обл. 12.02.2002) звiльнена за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013р. 
Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.13р. 

Посадова особа Член Наглядової Ради Аврамов Iван Iванович (паспорт: серiя КЕ номер 
№508650 виданий Київським РВ УМВС України у Одеськiй обл. 09.02.1997) звiльнена за 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013р. Не володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 9,5 рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.13р. 

Посадова особа Член Наглядової Ради Iванющенко Даяна Юрiївна (паспорт: серiя ВС но-
мер №664201 виданий Єнакiєвським МВ УМВС України у Донецькiй обл. 29.12.2000) звiльнена 
за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013р. Не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.13р. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Садекова Алiна Алiмджановна (паспорт: серiя 
ВС номер №206016 виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України у 
Донецькiй обл. 15.02.2000) звiльнена за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013р. 
Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.13р. На посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Березовська Зоя Михайлiвна (паспорт: серiя КЕ 
номер №147446 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 29.03.1996) 
звiльнена за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013р. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.13р. На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї замiсть 
звiльненої особи нiкого не призначено. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Литовка Вiталiй Анатолiйович (фiзична осо-

ба не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначена за рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв 29.03.2013 р. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: розподiльник 
робiт 4 розряду, менеджер з комплектацiї, економiст 2 категорiї бюро собiвартостi ПЕВ, 
начальник вiддiлу аналiтичних дослiджень, начальник вiддiлу економiчного аналiзу 
планово-економiчного управлiння, заступник начальника планово-економiчного 
управлiння, начальник планово-економiчного управлiння, директор з економiки, заступ-
ник фiнансового директора-начальник управлiння стратегiї та iнвестицiї, в.о. фiнансового 
директора, фiнансовий директор, фiнансовий директор фiнансової служби Дивiзiону 
сталi та прокату, директор з фiнансового контролю управлiння фiнансового контролю 
Металургiйного дивiзiону. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, що 
вiдбулись 29.03.2013 р. 

Посадова особа Член Наглядової Ради Стасюк Валерiй Петрович (фiзична особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) призначена за рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв 29.03.2013 р. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 
3  роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: iнженер цеху авто-
матизованих систем управлiння технологiчними процесами, iнженер-електрик у вiддiлi 
автоматизованих систем управлiння, старший iнженер програмiст у вiддiлi автоматизова-
них систем управлiння, iнженер програмiст ii категорiї, начальник вiддiлу органiзацiї систе-
ми та процесiв управлiння з обчислювальними центрами, провiдний iнженер вiддiлу пер-
спективного аналiзу нових форм господарювання i управлiння, начальник бюро 
стратегiчного маркетингу вiддiлу перспективного аналiзу нових форм господарювання i 
управлiння, заступник начальника вiддiлу перспективного аналiзу нових форм господарю-
вання i управлiння, заступник начальнику вiддiлу зовнiшньо економiчних зв’язкiв, заступ-
ник генерального директора з зовнiшньо економiчних зв’язкiв, заступник директора 
фiнансового з вед, заступник генерального директора з маркетингу та ЗЕД, директор iз 
ЗЕД, маркетингу та збуту, директор з маркетингу та збуту продукцiї металургiйного ви-
робництва, професор кафедри менеджменту та ринкових вiдносин, заступник директора з 
продажiв по iнтеграцiї дивiзiону сталi та прокату, заступник директора з продажiв по 
iнтеграцiї служби продажiв дивiзiону сталi та прокату, начальник служби планування та 
оперативного контролю виробництва та збуту дирекцiї з операцiйного управлiння та забез-
печення дивiзiону сталi та прокату, начальник служби планування та оперативної 
координацiї продажiв та операцiй дивiзiону сталi та прокату, начальник служби планування 
та оперативної координацiї продажiв та операцiї дивiзiону сталi та прокату, начальник 
управлiння планування виробництва металургiйного дивiзiону. Рiшення прийнято Загаль-
ними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.2013 р. 

Посадова особа Член Наглядової Ради Гресь Олег Олександрович (паспорт: серiя КЕ но-
мер №542975 виданий Приморським РВ УМВС України у Одеськiй обл. 26.02.1997) призна-
чена за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013 р. Не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї 
дiяльностi: слюсар-ремонтник 2 розряду, шофер 3 класу, комерцiйний директор, iнженер з 
маркетингу, заступник директора з маркетингу, директор фiрми, президент фiрми, генераль-
ний директор, заступник директора, директор, президент. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.2013 р. 

Посадова особа Член Наглядової Ради Аврамов Iван Iванович (паспорт: серiя КЕ номер 
№508650 виданий Київським РВ УМВС України у Одеськiй обл. 09.02.1997) призначена за 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013 р. Не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї 
дiяльностi: економiст, економiст, директор, президент пiдприємства, Голова Наглядової 
Ради, президент пiдприємства. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, що 
вiдбулись 29.03.2013 р. 

Посадова особа Член Наглядової Ради Iванющенко Даяна Юрiївна (паспорт: серiя ВС но-
мер №664201 виданий Єнакiєвським МВ УМВС України у Донецькiй обл. 29.12.2000) призна-
чена за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.2013 р. Не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї 
дiяльностi: Член Наглядової Ради пiдприємства. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв, що вiдбулись 29.03.2013 р.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Мадар Олександр Ємерiкович
  М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКiЄВСЬКИй КОКСОХiМПРОМ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК «юНІСОН»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН», місцезнаходження якого: 
03028, м. Київ, проспект Науки, 30-А, повідомляє про зміни до порядку денному Річних 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», повідомлення про проведення яких 
було надруковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» від 22.03.2013 року № 56 (1560) а 
саме:

Спостережна Рада ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» прийняла рішення (Протокол № 18 від 
02.04.2013 року) про доповнення порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ЮНІСОН», призначених на 
23.04.2013 року об 19:30 годині, наступним питанням:

«12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «БАНК «ЮНІСОН».

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, які будуть 
розглядатися та затверджуватися на Річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК 
«ЮНІСОН», в зручний для них час в робочі дні з 09:00 до 17:00 години (обідня перерва 
з 13:00 до 13:45 години) в приміщенні Банку за адресою: 03028, м. Київ, проспект На-
уки, 30-А, кімн. 5., або засобами електронного зв’язку направляючи запити на отри-
мання інформації на електронну поштову адресу: y.schoka@unisonbank.com.ua. Відпо-
відальна особа за ознайомлення акціонерів із матеріалами та документами – начальник 
Юридичного управління ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» Щока Юрій Юрійович.

Банківська ліцензія НБУ № 267 від 08.02.2013 року. Генеральна ліцензія на здій-
снення валютних операцій НБУ № 267 від 15.02.3013 року Довідки за тел.  
+38 (044) 4982484 

Голова Правління  О.В. Лобанов
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖПРИ-
ЛАД».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05805398.
1.4. Місцезнаходження емітента - Запорізька область, 69063, місто Запоріжжя, проспект 

Ленiна, будинок 17.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - Телефон (061) 764-41-35, факс  

(061)764-28-08.
1.6. Електронна поштова адреса емітента – zaporogpribor@rambler.ru.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - zaporogpribor.pat.ua.
1.8. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖ-

ПРИЛАД» відбулась згідно рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЗАПОРІЖПРИ-
ЛАД» від 29.03.2013 р. (Протокол № 01/13) у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення 
АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю.

Звільнено: Бєлаш Олександра Григоровича з посади Голови Правління АТ «ЗАПОРІЖП-
РИЛАД» (паспорт серії СА № 772430 виданий 11.06.1998 року Шевченкiвським РВУМВС Укра-
їни в Запорiзькiй області).

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 29,6018 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді з 23.03.1994 р.
Звільнено: Москалькова Володимира Iвановича з посади члена Правління - заступника 

Голови Правлiння АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» (паспорт серії СА № 428593 виданий 25.03.1997 
року Комунарським РВУМВС України в Запорiзькiй областi).

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 14,8009 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді з 23.03.1994 р.
Звільнено: Закенмахера Михайла Паневича з посади члена Правління - заступника Голо-

ви Правлiння АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» (паспорт серії СА № 237352 виданий 06.08.1996 року 
Орджонiкiдзевським РВУМВС УКраїни в Запорiзькiй областi).

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 25,9204 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді з 23.03.1994 р.
Звільнено: Сухiну Тамару Борисiвну з посади члена Правління - головного бухгалтера 
АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» (паспорт серії СА № 057788 виданий 01.02.1996 року Жовтневим 

РВУМВС України в Запорiзькiй області).
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,0751 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді з 23.03.1994 р.
Призначено: Бєлаш Олександра Григоровича (паспорт серії СА № 772430 виданий 

11.06.1998 року Шевченківським РВУМВС України в Запорiзькiй області) на посаду Голови 
Комісії з припинення 

АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД».
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 29,6018 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який призначено особу: до завершення процедури реорганізації Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор дослідного заводу 

Запорізького виробничого об’єднання «Атомприладсервіс», Голова Правління ВАТ «ЗАПО-
РІЖПРИЛАД», Голова Правління АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 394 штук простих іменних акцій.
Призначено: Москалькова Володимира Iвановича (паспорт серії СА № 428593 виданий 

25.03.1997 року Комунарським РВУМВС України в Запорiзькiй областi) на посаду члена Комі-
сії з припинення 

АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД».
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 14,8009 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, на який призначено особу: до завершення процедури реорганізації Товари-

ства.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний інженер дослідного 

заводу Запорізького виробничого об’єднання «Атомприладсервіс», 1-й заступник Голови 
Правління 

ВАТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД», член Правління-заступник Голови Правління АТ «ЗАПОРІЖ-
ПРИЛАД».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 197 штук простих іменних акцій.
Призначено: Закенмахера Михайла Паневича (паспорт серії СА № 237352 виданий 

06.08.1996 року Орджонiкiдзевським РВУМВС УКраїни в Запорiзькiй областi) на посаду члена 
Комісії з припинення 

АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД».
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 25,9204 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, на який призначено особу: до завершення процедури реорганізації Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник Директора дослід-

ного заводу Запорізького виробничого об’єднання «Атомприладсервіс», член Правління-
заступник Голови Правління 

ВАТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД», член Правління-заступник Голови Правління АТ «ЗАПОРІЖ-
ПРИЛАД».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 345 штук простих іменних акцій.
Призначено: Сухiну Тамару Борисiвну (паспорт серії СА № 057788 виданий 01.02.1996 

року Жовтневим РВУМВС України в Запорiзькiй областi) на посаду члена Комісії з припинен-
ня АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,0751 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, на який призначено особу: до завершення процедури реорганізації Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник головного бухгал-

тера дослідного заводу Запорізького виробничого об’єднання «Атомприладсервіс», член 
Правління-головний бухгалтер 

ВАТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД», член Правління-головний бухгалтер АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 штука простих іменних акцій.

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова Комісії з припинення
АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» __________ О.Г. Бєлаш 
  М. П. 

29.03.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖПРИЛАД».

Річна інформація ПрАТ 
за 2012 р.

Найменування: Закрите акцiонерне товариство «Херсонбджоло-
пром». 

Код ЄДРПОУ 00709135. 
Сторінка Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію 

herspchоly.vatua.com. 

Голова правлiння  Козiна Лiдiя Костянтинiвна.

ЗАКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІПРОБУДМАШИНА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Діпробудмаши-
на»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00241212
1.4. Місцезнаходження емітента: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 568-52-44, 461-98-19
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ovv@merx.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.stockmarket.gov.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна складу 
посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Черговим Засіданням Наглядової ради ПАТ «Діпро-

будмашина» 01.04.2013р. Звільнення посадової особи виконано на підставі ПРОТОКОЛУ 

№  2/2013 Чергового Засідання Наглядової ради Товариства від 01.04.2013 р.
Посадова особа Хілінський Володимир Іванович (Паспорт: серія СН номер 310638 ви-

даний 08.10.1996р. Радянським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Гене-
ральний директор, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 3 роки, 9 місяців.

Рішення про призначення прийнято Черговим Засіданням Наглядової ради ПАТ «Ді-
пробудмашина» 01.04.2013 р. Призначення посадової особи виконано на підставі ПРОТО-
КОЛУ № 2/2013 Чергового Засідання Наглядової ради Товариства від 01.04.2013 р.

Посадова особа Сбоєв Юрій Миколайович (Паспорт: серія СО номер 484185 виданий 
06.10.2000 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві) призначена на посаду Генеральний 
директор. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор напрямку оренда ТОВ «Меркс 
Груп». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор  Сбоєв юрій Миколайович, 02.04.2013р.
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2», 

що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР, 147, пові-
домляє про виправлення технічної помилки, що допущено в повідомленні про 
проведення загальних зборів акціонерів (яке було розміщено в стрічці новин 
18.03.2013р. та опубліковано в «Відомостях НКЦПФР від 18.03.2013р. №52), про-
ведення яких заплановано на 19 квітня 2013 р. о 1300, а саме в повідомленні 
невірно вказано час реєстрації осіб, що прибули для участі у загальних зборах ---« 

з 12-00 до 13-40».
Вірний час реєстрації осіб, що прибули для участі у загальних зборах «з 12-00 

до 12-40».
Вірне речення, щодо реєстрації акціонерів:
«Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за 

місцем проведення зборів 19 квітня 2013р. з 12-00 до 12-40.» Решта повідомлен-
ня є вірною та не змінюється.тел. (572) 976-152

Голова Правління  Пелипенко О.В.

1. Повне найменування емітента - 
Приватне акцiонерне товариство «Лукiвська пересувна 

механiзована колона 198»
2. Код за ЄДРПОУ емітента - 

01036684
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію – 
відсутня.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУКiВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНiЗОВАНА КОЛОНА 198»
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО 
ПО РЕФІНАНСУВАННю ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Агентство 
по рефінансуванню житлових кредитів» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 38040228
1.4. Місцезнаходження емітента 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, літера «В»
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

телефон: (044) 201-31-11
факс: (044) 201-31-14

1.6. Електронна поштова адреса емітента office@re-finance.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.re-finance.com.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідно до вимог 
розділу III цього Положення

Відомості про зміну складу посадових осіб

2. Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» - 

надалі Товариство (код за ЄДРПОУ 38040228, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Гайда-
ра, 50 літера «В») повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента - Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 02.04.2013 у зв’язку з до-
бровільним виходом зі складу Ревізійної комісії Приходько Бориса Вікторовича прийнято 
рішення про дострокове припинення повноважень чинних членів Ревізійної комісії Товари-
ства, а саме:

1. Достроково припинено повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства:
- Панасюка Олега Броніславовича – голову Ревізійної комісії Товариства, звільнений з 

посади 02.04.2013. Займав посаду протягом 1 року 45 днів. Не володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надав.

- Хоменко Людмилу Олексіївну - члена Ревізійної комісії Товариства, звільнена з посади 
02.04.2013. Займала посаду протягом 1 року 45 днів. Часткою у статутному капіталі Товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надала.

- Приходько Бориса Вікторовича - члена Ревізійної комісії Товариства, звільнений з по-
сади 02.04.2013. Займав посаду протягом 1 року 45 днів. Не володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надав.

2. Обрано новий склад Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки:
- Панасюка Олега Броніславовича – голову Ревізійної комісії Товариства, призначений 

на посаду з 02.04.2013. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Протягом своєї діяльності обіймав посади: Заступник начальника Управління вну-
трішнього аудиту АТ «Укрексімбанк»; Заступник начальника Управління внутрішнього ауди-
ту АТ «Укрексімбанк» - начальник відділу внутрішнього аудиту.

- Хоменко Людмилу Олексіївну – члена Ревізійної комісії Товариства, призначена на по-
саду з 02.04.2013. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не на-
дала. Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: Начальник відділу вкладень в 
недержавні цінні папери АТ «Ощадбанк»; Начальник відділу вкладень в недержавні цінні 
папери АТ «Ощадбанк»; Начальник відділу цінних паперів АТ «Ощадбанк».

- Бондаренко Володимира Володимировича – члена Ревізійної комісії Товариства, при-
значений на посаду з 02.04.2013. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надав. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: Начальник 
управління аналізу, планування та підтримки роздрібного бізнесу АТ «Ощадбанк», Началь-
ник управління розвитку роздрібного бізнесу АТ «Ощадбанк», Начальник моніторингу спо-
живчих кредитів АППБ «Аваль», Начальник відділу розвитку споживчого кредитування 
АППБ «Аваль», Начальник відділу розвитку кредитуванню малого бізнесу АППБ «Аваль».

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правління ______________ Волков Сергій Сергійович
  (підпис) 
   М. П. 

02 квітня 2013 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРЛІВСЬКИй М’ЯСОКОМБІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Горлівський 
м’ясокомбінат»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00443364
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 84630, Донецька область, м. Горлівка, 

вул.  Хлібозаводська, 1; 1.5. Міжміський код, телефон та факс: (+38062) 332-02-05, 332-02-
25, (0624) 57-46-00; 1.6. Електронна поштова адреса: office@kum.com.ua; 1.7. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.kum.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 29.03.2013р., 

протокол № 1/2013, прийняте рішення про приватне розміщення 92800 штук простих імен-
них акцій бездокументарної форми існування на суму 38 048 000,00 грн., що становить 
37,6623 % статутного капіталу; розмір збільшення статутного капіталу ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ» шляхом додаткового випуску акцій – 38 048 000,00 грн.

Номінальна вартість: 410,00 грн.; запропонована ціна: акції розміщуються за ринковою 
вартістю – 410,00 грн., визначеною відповідно до законодавства про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність, що розрахована станом на 20.02.2013р., та за-
тверджена Наглядовою радою ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (протокол №15 від 
25.03.2013р.).

Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціоне-
рів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій:

1. Приватне акціонерне товариство «Бахмутский Аграрный Союз», володіє 180731 штук 
акцій, що становить 73,3486 % у статутному капіталі до розміщення акцій.

2. Приватне акціонерне товариство «Діанівська птахофабрика», володіє 43895 штук ак-
цій, що становить 17,8145 % у статутному капіталі до розміщення акцій.

На дату прийняття рішення про розміщення акцій співвідношення суми акцій, на яку 
вони розміщуються (38 048 000,00 грн.), до розміру статутного капіталу емітента 
(101 024 000.00 грн.), становить 37,6623%; співвідношення загальної суми цінних паперів 
емітента, які знаходяться в обігу (131 034 000,00 грн.), до розміру статутного капіталу емі-
тента становить 129,7058%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: кож-
ною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи 
права на участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації 
Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, отримання інфор-
мації про господарську діяльність Товариства; одна акція Товариства надає акціонеру один 
голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення куму-
лятивного голосування; переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій: акціонер 
має переважне право власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості 
акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; 
переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного роз-
міщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. Акціонери можуть мати й 
інші права, передбачені актами законодавства.

Спосіб оплати цінних паперів – виключно грошовими коштами в національній валюті 
України.

Мета розміщення цінних паперів – кошти, залучені від приватного розміщення в запла-
нованому обсязі будуть використані для додаткового розвитку виробництва при збільшенні 
обсягів продажу готової продукції та поповнення обігових коштів.

Рішення про приватне розміщення акцій прийняте загальними зборами акціонерів; ін-
формація про кількість цінних паперів, які планується придбати акціонерами, на дату скла-
дення цього повідомлення, відсутня.

Можливість конвертації цінних паперів згідно з умовами розміщення не передбачена.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають до Товариства 

письмові заяви з 08.07.2013р. по 26.07.2013р. за адресою Товариства: 84630, Доне-
цька  обл., м. Горлівка, вул. Хлібозаводська, 1.

3. Підпис
Голова правління Мазін С.Є. підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 29.03.2013р. 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГО
ВИй ДІМ «УКРАВТОВАЗ»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22965525
Місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 17
тел/факс: (044) 323-3-323
E-mail: office@ladaukraine.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: www.ladaukraine.com
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол від 

29.03.2013р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено. Член Ревізійної комісії – Поврозніка Вячеслав Володимирович (згоду на роз-

криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 29.03.2013р. у зв’язку із організацій-
ною необхідністю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 
29.03.2013р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 31.03.2009 р. по 29.03.2013р.

Призначено. Член Ревізійної комісії – Мохна Єгор Григорович (згоду на розкриття пас-
портних даних фізичною бою не надано) з 29.03.2013р. у зв’язку із організаційною необхід-
ністю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.03.2013р.). Строк 
на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду: начальника де-
партаменту контролингу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор  Вознюк Ігор Миколайович, 29.03.2013р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Горлівський 
м’ясокомбінат»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00443364
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 84630, Донецька область, м. Горлівка, 

вул.  Хлібозаводська, 1; 1.5. Міжміський код, телефон та факс: (+38062) 332-02-05, 
332- 02-25, (0624) 57-46-00; 1.6. Електронна поштова адреса: office@kum.com.ua; 
1.7.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.kum.com.ua

1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

1. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» 
29.03.2013р., протокол № 1/2013, прийняте рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової (Спостережної) ради Товариства у зв’язку з наближенням строку закінчення 
повноважень складу Спостережної ради:

- Акнєвський Юрій Петрович, Голова Наглядової (спостережної) ради ПрАТ «Горлів-
ський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВВ № 773536, виданий 23.04.1999р. Калінін-
ським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента: 0,0020%, перебував на посаді – 4 роки; судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

- Колесниченко Олександр Юрійович, член Наглядової (спостережної) ради ПрАТ «Гор-
лівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВВ № 899076, виданий 27.07.1999р. Мики-
тівським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента: 0,0004%; перебував на посаді 4 роки; судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- Щербаков Ігор Юрійович, член Наглядової (спостережної) ради ПрАТ «Горлівський 
м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВЕ № 841977, виданий 04.06.2002р. Артемівським 
МВ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
0,0004 %, перебував на посаді 4 роки; судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» 
29.03.2013р., протокол № 1/2013, у зв’язку з припиненням повноважень попереднього 
складу Наглядової (спостережної) ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», прийняте рі-
шення про обрання терміном на 3 (три) роки Наглядової ради ПрАТ «Горлівський 
м’ясокомбінат» у наступному складі:

- Акнєвський Юрій Петрович, голова Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», 
паспортні дані: серія ВВ № 773536, виданий 23.04.1999р. Калінінським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0020%; суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом своєї діяльності: з 19.11.1991р. по 30.09.1996р. – Головний ветлікар, заст. Директора з 
виробництва м'яса свинини, перший заступник генерального директора - директор галузі 
виробництва свинини, генеральний директор-голова правління ВАТ «Агрокомбінат Вугле-
гірський»; з 01.01.1997р. по 31.08.1997р. – Заступник директора ТОВ фірми «Донкряжім-
пекс ЛТД»; з 01.09.1997р. - по теперішній час – Генеральний Директор ПрАТ «Бахмутский 
Аграрный Союз», шолова Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

- Колесниченко Олександр Юрійович, член Наглядової ради ПрАТ «Горлівський 
м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВВ № 899076, виданий 27.07.1999р. Микитівським РВ 
Горлівського МУ УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента: 0,0004%; судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом своєї діяльності: з 01.08.1996р. по 01.03.1999р. – Управління юстиції 
в Донецькій області, стажер центрального Міського суду м. Горлівки; з 03.03.1999р. по 
30.01.2003р. – юрисконсульт ЗАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; з 31.01.2003р. по 31.01.2008р. 
– Начальник юридичного відділу ЗАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; з 01.02.2008р. по тепе-
рішній час – Директор з корпоративних прав та правових питань ПрАТ  «Бахмутский Аграрный 
Союз», член Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

- Щербаков Ігор Юрійович, член Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», 
паспортні дані: серія ВЕ № 841977, виданий 04.06.2002р. Артемівським МВ УМВС України 
в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %; судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
своєї діяльності: з 12.03.1992р. по 29.12.1996 р. – Заступник директора, заступник Голов-
ного бухгалтера ТОВ «Діамант»; з 03.01.1997р. по 06.11.1997р. – Головний бухгалтер ВКП 
«Авант»; 20.11.1997р. по 10.09.1999р. – Головний бухгалтер ТОВ ВКП «НІСА»; з 20.09.1999р. 
по 10.01.2000р. – Системний адміністратор ТОВ «ВІВАТ»; з 12.01.2000р. по 30.11.2003р. – 
Головний економіст ЗАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; з 01.12.2003р. по 31.01.2008р. – 
Заступник генерального директора з фінансів ЗАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; з 
01.02.2008 р. по теперішній час – Фінансовий директор ПрАТ «Бахмутский Аграрный 
Союз», член Наглядової ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

3. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» 
29.03.2013 р., протокол № 1/2013, у зв’язку з закінченням терміну повноважень прийняте 
рішення про звільнення Ревізійної комісії товариства у повному складі:

- Андрєєва Тетяна Юріївна, голова Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», 
паспортні дані: серія ВС № 377880, виданий 12.09.2000р. Микитівським РВ Горлівського 
МУ УМВС України в Донецькій обл.; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого по-
садова особа перебувала на посаді - з 09.06.2007р.

- Курбатова Тамара Михайлівна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський 
м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВА № 744390, виданий 15.05.1997р. Артемівським РВ 
УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 
%; судимості за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого посадова 
особа перебувала на посаді - з 09.06.2007р.

- Гелих Надiя Миколаївна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», 
паспортні дані: серія ВВ № 447291, виданий 12.05.1998р. Артемiвським РВ УМВС України в 
Донецькiй обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0004 %; судимості 
за корисливі та посадові злочини не має; строк, протягом якого посадова особа перебува-
ла на посаді - з 09.06.2007р.

4. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» 
29.03.2013 р., протокол № 1/2013, у зв’язку з закінченням терміну повноважень попере-
днього складу Ревізійної комісії, прийняте рішення про обрання терміном на 5 (п’ять) років 
нового складу Ревізійної комісії товариства:

- Андрєєва Тетяна Юріївна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», 
паспортні дані: серія ВС № 377880, виданий 12.09.2000р. Микитівським РВ Горлівського 
МУ УМВС України в Донецькій обл.; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом своєї діяльності: з 28.11.1995р. по 24.06.1996 р. – економіст, бухгалтер 
фінансового відділу Совхоз - комбінат «Вуглегірський»; з 24.06.1996р. по 23.02.2001р. – 
головний бухгалтер ТОВ «Салямі»; з 01.03.2001р. по 16.12.2003р. – заступник головного 
бухгалтера «Новолуганський комбінат комунального господарства», з 28.05.2004р. по 
21.10.2004р. – заступник головного бухгалтера «Новолуганський комбінат комунального 
господарства»; з 25.10.2004р. по 28.02.2005р. – бухгалтер МПП «Котедж»; з 01.03.2005р. 
по 31.10.2005р. – головний бухгалтер ТОВ СП «Сябри»; з 01.11.2005р. по 22.12.2005р. – 
головний економіст ТОВ «Востокагро»; з 23.12.2005р. по 26.10.2006р. – заступник голов-
ного бухгалтера ЗАТ «Горлівський м'ясокомбінат»; з 27.10.2006р. по теперішній час – го-
ловний бухгалтер ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз», голова Ревізійної комісії 
ПрАТ  «Горлівський м’ясокомбінат». На першому засіданні Ревізійної комісії 29.03.2013р. 
Андрєєва Тетяна Юріївна була обрана головою Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський 
м’ясокомбінат».

- Курбатова Тамара Михайлівна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський 
м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВА № 744390, виданий 15.05.1997р. Артемівським РВ 
УМВС України в Донецькій обл., частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
0,0004  %; судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом своєї діяльності: з 26.03.1986р. по 01.02.1997р. – Головний економіст, про-
відний економіст з труду та з/п, головний економіст, заступник генерального директора з 
економіки та фінансів Совхоз ім. «Першого травня»; з 01.02.1997р. по 15.05.2000р. – За-
ступник Голови з економіки і фінансам, головний економіст, генеральний директор КСП 
«Першотравневе»; з 01.09.2003р. по 30.11.2003р. – Заступник Головного економіста ЗАТ 
«Бахмутский Аграрный Союз»; з 01.12.2003р. по теперішній час – Начальник ПЕВ ПрАТ 
«Бахмутский Аграрный Союз», Член ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

- Фісенко Антоніна Володимирівна, член Ревізійної комісії ПрАТ «Горлівський 
м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВЕ № 374016, виданий 30.11.2001р. Артемівським 
МВ УМВС України в Донецькій обл.; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
0,0004 %; судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом своєї діяльності: з 07.06.1993р. по 31.08.2010 р. – Державний податковий 
інспектор, старший податковий інспектор, старший держ. податковий ревізор - інспектор, 
головний держ. податковий ревізор - інспектор, заступник начальника відділу контрольно-
провірочної роботи Державної податкової інспекції м. Артемівська, з 20.09.2010р. по тепе-
рішній час – Заступник фінансового директора ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз».

5. Наглядовою радою ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» 29.03.2013р. у зв’язку із 
закінченням терміну повноважень прийнято рішення про обрання (переобрання) на на-
ступний термін - на один рік - Голову Правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» 
Мазіна Сергія Євгеновича. Паспортні дані: серія ВВ № 048426, виданий 30.10.1997р. 
Артемівським РВ УМВС України в Донецькій обл., часткою в статутному капіталі емітен-
та не володіє; судимості за корисливі та посадові злочини не має; вперше призначений 
на посаду 18.04.2006р., востаннє переобирався на посаду за рішенням Наглядової 
(Спостережної) ради 05.04.2012р. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї 
діяльності: з 14.06.1995р. по 01.06.1996р. – інженер-технолог цеху виробництва ков-
басних виробів ВАТ АК «Вуглегірський»; з 01.06.1996р. по 30.09.1999р. – головний 
інженер-технолог ТОВ «Салямі»; з 01.10.1999р. по 28.02.2005р. – Директор ТОВ «Ера-
то»; з 24.10.2005р. по 01.12.2005р. – начальник виробництва ЗАТ «Горлівський 
м’ясокомбінат»; з 01.12.2005р. по 18.04.2006р. – Заступник Голови правління ЗАТ «Гор-
лівський м’ясокомбінат»; з 18.04.2006р. по теперішній час – Голова правління 
ПрАТ  «Горлівський м’ясокомбінат».

6. Наглядовою радою ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» 29.03.2013р. у зв’язку із за-
кінченням терміну повноважень прийнято рішення про обрання (переобрання) на наступ-
ний термін - на один рік - члена Правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» Акнєвську 
Тетяну Миколаївну. Посадова особа Акнєвська Тетяна Миколаївна – член правління 
ПрАТ  «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія серія ВК № 481913, виданий 
29.03.2008р. Артемівським РВ ГУ МВС України в Донецькій обл., володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0,0170%; судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа вперше призначена на посаду 15.06.2006р., востаннє переобиралась на 
посаду за рішенням Наглядової (Спостережної) ради 13.05.2010р. Інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом своєї діяльності: з 10.12.1991р. по 01.06.1996 р. – Ветлікар, на-
чальник ВВВК – ветлікар Совхоз - комбінат «Вуглегірський»; з 01.06.1996р. по 
30.07.1999р.  – Ветлікар - начальник ВВВК ТОВ «Салямі»; з 30.07.1999р. по 23.05.2004р.  – 
Начальник санітарної бійні ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз»; за сумісництвом з 
19.04.2006р. по теперішній час – Виконавчий директор ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», 
з 24.05.2004р. по теперішній час – Виконавчий директор ПрАТ «Бахмутский Аграрный 
Союз», член правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

7. Наглядовою радою ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» 29.03.2013р. у зв’язку із 
закінченням терміну повноважень прийнято рішення про обрання (переобрання) на 
наступний термін (на один рік) члена Правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» 
Писарську Ірину Миколаївну. Посадова особа Писарська Ірина Миколаївна – член 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИй М’ЯСОКОМБІНАТ»
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правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», паспортні дані: серія ВС № 941810, ви-
даний 19.07.2001р. Микитівським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій обл., 
не володіє часткою в статутному капіталі емітента; судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа вперше призначена на посаду 18.04.2006р., востаннє 
переобиралась на посаду за рішенням Наглядової (Спостережної) ради 13.05.2010р. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 01.01.1992р. по 
15.01.1996р. – бухгалтер Міськлікарня № 8; з 15.01.1996р. по 19.07.1997р. – Заст. Го-
ловного лікаря з економічних питань Міськлікарня № 8; з 20.10.1997р. по 21.07.1998р.  – 
Горлівський міський центр зайнятості Донецької обл.; з 22.07.1998р. по 14.12.1999р. – 
головний бухгалтер ПП «Бліц-93»; з 15.12.1999р. по 03.04.2000р. – бухгалтер 

ЗАТ  «Горлівський м’ясокомбінат»; з 03.04.2000р. по 19.04.2002р. – заступник Головно-
го бухгалтера ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 19.04.2002р. по 20.12.2004р. – голо-
вний бухгалтер ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 20.12.2004р. по 02.12.2005р. – на-
чальник ПЕВ ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 02.12.2005р. по 12.12.2005р. – в.о. 
головного бухгалтера ЗАТ «Горлівський м’ясокомбінат»; з 12.12.2005 р. по теперішній 
час головний бухгалтер ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», Член правління ПрАТ «Гор-
лівський м’ясокомбінат».

3. Підпис
Голова правління Мазін С.Є. підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 29.03.2013р. 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРСПЕКТИВА 1»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Перспектива 1»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34036129
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Горішня 79, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопіль-

ська обл., Україна, 48431
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03544) 26699
1.6. Електронна поштова адреса емітента: percpektuva@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: percpektuva.afr.net.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення про роз-

криття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про припинення емітента шляхом 
злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емі-
тента або суду.

2. Текст повідомлення
№
з/п

Дата прийняття 
рішення

Суб’єкт, який прийняв рішення про 
припинення емітента

Способи припинення

1 28.03.2013р. Рішення єдиного акціонера, що 
одноосібно володіє 100% простих 

іменних акцій Приватного акціонерного 
товариства «Перспектива 1».

Реорганізація шляхом 
перетворення в 

товариство з обмеженою 
відповідальністю

1) Дата прийняття рішення про припинення емітента: 28.03.2013р. 2) Назва уповноваже-
ного органу емітента, що прийняв це рішення: рішення єдиного акціонера, що одноосібно 
володіє 100% простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Перспектива 1». 
3) Причини рішення: мінімізація витрат підприємства, пов’язаних з обслуговуванням такої 
організаційно-правової форми, як акціонерне товариство. 4) Спосіб припинення: реорганіза-
ція шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. 5) Дата прийняття 
рішення про припинення емітента: 28.03.2013 р. 6) Результати голосування: «За» припинен-
ня  - 15214700 голосів, або 100,00 відсотків голосів. «Проти» - 0 голосів, або 0 відсотків. 7) 
Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Перспектива 2». 8) Порядок розподілу активів i зобов’язань: при реорганізації 
ПрАТ «Перспектива 1» всі його майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та 
обов'язки переходять до його правонаступника - ТОВ «Перспектива 2». 9) Розмір статутного 
капіталу правонаступника: Розмір статутного капіталу ТОВ «Перспектива 2», створеного шля-
хом перетворення, становить суму 3 803 675,00 грн. (три мільйона вісімсот три тисячі шістсот 
сімдесят п’ять гривень 00 копійок). 10) Порядок та умови обміну акцій емітента, який припи-
няється на частки в статутному фонді правонаступника: Обмін простих іменних акцій у ста-

тутному капіталі ПрАТ «Перспектива 1», що реорганізується, на частку у статутному капіталі 
ТОВ «Перспектива 2», що створюється внаслідок реорганізації, здійснюється у наступному 
порядку.

В термін з 29.03.2013 року до 28.05.2013 року в обмін на акції (сертифікат акцій) 
ПрАТ  «Перспектива 1» одноосібний акціонер отримує письмове зобов'язання про видачу 
частки у статутному капіталі правонаступника. Згідно чинного законодавства, розподіл час-
ток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідно-
шення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товари-
ства, що перетворюється. Оскільки в ПрАТ «Перспектива 1», що перетворюється, налічується 
один акціонер, якому належить 100 відсотків простих іменних акцій у статутному капіталі, то 
у правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Перспектива 2», йому, як 
одноосібному учаснику, належатиме 100 відсотків частки у статутному капіталі. Для обміну 
акцій (сертифікату акцій) ПрАТ «Перспектива 1» на письмове зобов'язання про видачу частки 
у статутному капіталі правонаступника ПрАТ «Перспектива 1», акціонер подає письмову зая-
ву на ім’я Голови комісії з припинення за адресою: 48431, Україна, Тернопільська область, 
Бучацький район, село Трибухівці, будинок 79.

Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 
13  год. 00 хв. в термін з 29 березня 2013 року і закінчується 28 травня 2013 року.

Обмін акцій ПрАТ «Перспектива 1» на письмове зобов'язання про видачу частки у статут-
ному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Перспектива 2» здійснюється у на-
ступному співвідношенні: письмове зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Перспектива 2», видається на суму (вартістю), що 
дорівнює загальній номінальній вартості акцій ПрАТ «Перспектива 1», належних акціонеру.

Обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступника ПрАТ «Перспектива 1» здій-
снюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Перспектива 2» дорівнював розміру статутного капіталу ПрАТ «Перспектива 1», 
до реорганізації.

Розмір частки в сумарному виразі учасника у статутному капіталі Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Перспектива 2», дорівнює розміру загальної номінальної вартості ак-
цій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «Перспектива 1», до перетворення.

Після проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Пер-
спектива 2» - правонаступника ПрАТ «Перспектива 1», утвореного в результаті реорганізації, 
відбувається обмін письмового зобов’язаня на частку у статутному капіталі Товариства з об-
меженою відповідальністю «Перспектива 2», створеного в результаті реорганізації шляхом 
перетворення та видача Свідоцтва, що підтверджуватиме право власності учасника на частку 
у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Перспектива 2».

Термін отримання частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Перспектива 2» в обмін на письмове зобов'язання не обмежується.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з припинення  Бурак Богдан Михайлович, 29.03.2013р. 

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних 

(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів за 2012 рік 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробничий 

концерн «Укрнафтінвест»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 22908289
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 

www.ukrnaftinvest.prat.in.ua/emitents/reports/year/2012

Президент  Г.Л. Трохименко

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
Страхова компанія
 «Гранд-Поліс» 

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

32909477

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://www.zvitnist.com.ua/32909477
http://stockmarket.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВОВИРОБНИчИй КОНЦЕРН «УКРНАФТІНВЕСТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДПОЛІС»

ПРАТ «КРУЗ» 
скликає загальні збори акціонерів 15.05.2013р. о 17.30 за адресою: м.Херсон, пров.Ліс

ний, 10, перший поверх, з таким порядком денним: 1.Звіт виконавчого органу про результати 
діяльності за 2012р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки Ревізора. 3.Затвердження річ-
ного звіту, балансу і розподілу прибутку за 2012р. 4.Про попереднє схвалення значних пра-
вочинів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
07.05.13. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні. Реєстра-
ція учасників зборів 15.05.13 з 17.00 до 17.25 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати 
паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП» 

(місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Київ-
ська, 10, код ЄДРПОУ 00476961) (далі – товариство) повідомляє, що у зв`язку з технічною 
помилкою у повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 29 квітня 2013 р., (опублікованому 28.03.2013р. у №60(1564) Відомостей 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) в місці проведення загальних 
зборів акціонерів замість вул. Ватутіна, 57 слід читати вул. Київська, 10.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 3 квітня 2013 р. 
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТИШІВСЬКИй РАйАГРОПОСТАч», 

місцезнаходження товариства: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с.Мамрин, вул.
Залізнодорожня буд.4, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 17 травня 2013 року за адресою: Житомирська обл., Коростишівський  рн, с.
Мамрин, вул. Залізнодорожня буд.4 (в кабінеті №1 директора товариства). Початок зборів о 
10 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. 
17  травня 2013 року за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у 
загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 13 травня 2013 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування (Порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії Товариства. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2011-

2012  рр.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011-2012 рр.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011-2012 рр.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011-2012 рр.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011-2012 рр.
8. Переобрання членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови наглядової ради товариства.
10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, 

робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активі за да-
ними господарської діяльності підприємства.

11. Прийняття рішення про обов’язковий викуп акціонерним товариством розміщених 
ним акцій та затвердження умов викупу акцій.

Учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів – додатково оформлену відповідно до вимог чинного законодавства дові-
реність. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріа-
лами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий 
час в кабінеті №1 директора за місцезнаходженням Товариства на підставі наданого акціо-
нером відповідного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – головний бухгалтер Головченко Н.М.

Основні показники
фінансовогосподарської діяльності підприємства, тис.грн.
Найменування показника 2012 рік 2011 рік 2010 рік

Усього активів 555,1 682,8 545,2
Основні засоби 425,6 481,5 424,7
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 53,9 83,8 42,3
Сумарна дебіторська заборгованість 64,5 96,3 77,3
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,7 0,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1105,0 (851,5) (679,2)
Власний капітал -99,2 154,3 326,6
Статутний капітал 332,6 332,6 332,6
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 651,0 528,5 218,6
Чистий прибуток (збиток) 253,5 (172,5) (303,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1330280 1330280 1330280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом звітного періоду

- - -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 14 3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРНІГІВСЬКИй 
ЛІКЕРОГОРІЛчАНИй ЗАВОД «чЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», код ЄДРПОУ 
31597869, місцезнаходження: 14005, м. Чернігів, вул. Котляревського, 38, повідомляє про 
внесення змін у зв’язку з допущенням технічної помилки до інформації у повідомленні про 
проведення загальних зборів, яка була опублікована в офіційному друкованому виданні 
НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 42 (1546) від 01.03.2013р., шляхом викладення основних 
показників фінансово-господарської діяльності підприємства у наступній редакції:

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 26091 26926
Основні засоби, залишкова вартість 14809 14524
Фінансові інвестиції 3385 3827
Запаси 3812 4123
Сумарна дебіторська заборгованість 3020 3175
Грошові кошти та їх еквіваленти 89 177
Власний капітал, в т.ч.
нерозподілений прибуток

-28606 -19940
-40809 -31426

Статутний капітал 180 180
Довгострокові зобов’язанні 5682 5682
Поточні зобов’язання 49015 41184
Чистий прибуток (збиток) -9383 -5721
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 000 18 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 141 104

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. 

Голова правління ПрАТ «чЛГЗ «чернігівська горілка»  І.В. Базалінський

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄМІЛЬчИНСЬКИй ЛЬОНОЗАВОД» 

(код за ЄДРПОУ 00305998, місцезнаходження: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. 
Жовтня, буд. 177) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі 
за текстом – загальні збори), які відбудуться 13 травня 2013 року за адресою: Житомир
ська  обл., смт. Ємільчине, вул. Жовтня, буд. 177 (в кабінеті директора Товариства). Початок 
загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься 
за місцем проведення загальних зборів 13 травня 2013 року, початок реєстрації о 09 год. 
20  хв., закінчення реєстрації о 09 год. 50 хв.

Порядок денний 
(Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення 

загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядо-

вої ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 

2012  році.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, 

представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у загальних зборах. Пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту 
годину 03 травня 2013 року. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-
гальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська обл., смт. Ємільчине, 
вул. Жовтня, буд. 177 (в кабінеті директора Товариства), а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – директор ПАТ «Ємільчинський льонозавод».

Основні показники фінансовогосподарської діяльності, тис.грн.
Найменування показника 2011 рік 2012 рік

Усього активів 4860,4 4717,5
Основні засоби 4815,1 4668,9
Довгострокові фінансові інвестиції 29,3 29,3
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 14,7 16,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 2,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3155,8 3096,0
Власний капітал 4106,5 4046,7
Статутний капітал 950,7 950,7
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 753,1 668,8
Чистий прибуток (збиток) -174,5 -59,8
Середньорічна кількість акцій, шт. 3802851 3802851
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 2 2

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИчНИХ МАШИН»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30769085
Місцезнаходження емітента: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першо-

травнева, 35А; Телефон керівника емітента: 0554972533
Електронна поштова адреса: zaozkem@kahovka.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет: zkem.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод крупних 

електричних машин» 01.04.2013 р., протокол № 7, у зв’язку з закінченням терміну повно-
важень прийнято рішення про звільнення члена Наглядової ради Товариства: 

- Латипов Дмитрій Юрієвич, паспортні дані: згоди на розголошення паспортних даних не 
надано, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: акцiями емiтента не володiє. 
Перебував на посаді – 3 роки; судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод крупних 
електричних машин» 01.04.2013 р., протокол № 7, прийнято рішення про призначення на 
посаду Члена Наглядової ради Товариства:

- Бріккер Анастасія Володимирівна, паспортні дані: згоди на розголошення паспортних 
даних не надано, інших посад протягом своєї діяльності не обіймала, частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента: акцiями емiтента не володiє. Обрана на 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. Підпис
Голова правлiння C.В. Лебьодкін підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СУМСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Ювілейна,1, с.Стецьківка, Сумський, 

Сумська область, 42303, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00686339
1.5. Міжміський код та телефон: 0542-693724
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

ААВ №366064

1.7. Дата державної реєстрації: 12/05/1997
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://00686339.emitents.org

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3086 2840
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1205 1229
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 887 519
Сумарна дебіторська заборгованість 694 1071
Грошові кошти та їх еквіваленти 300 21
Власний капітал 2332 1518
Статутний капітал 1518 1518
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 809 -5
Довгострокові зобов’язання 0 249
Поточні зобов’язання 754 1073
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 5.36 4.14
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

5.36 4.14

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 151790 151790
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 

капіталу
0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 2332 1518

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента:Загальні збори акціонерів Товариства-1 раз 

на рік, Правління-5 осіб, Наглядова рада-3 особи, Ревізійна комісія-3 особи.
Інформація про посадових осіб емітента:Голова Правління-Зайденко Максим Анатолійо-

вич; 
Головний бухгалтер-член Правління-Гапонова Людмила Михайлівна;Член Правління-

Шапаренко Ольга  Дмитрівна;Член Правління - Кувшинова Ольга Григорівна;Голова Ревізійної 
комісії-Тесленко Надія Вікторівна;Член Ревізійної комісії-Шапаренко Наталія Миколаївна;Член 
Ревізійної комісії-Драновська Ольга Василівна;Голова Наглядової ради-ПАТ ЗНВКІФ «Стоквел 
Капітал»;Член Наглядової ради-ТОВ «Міжрегіональний центр фондових технологій»;Член 
Наглядової ради-ТОВ «Бізнес контроль».

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз
міру часток, паїв): 9 юридичних осіб, яким належить 77,3833% від загальної кількості акцій, 
112 фізичних осіб, яким належить 22,6167% від загальної кількості акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента:
Випуск зареєстровано 29/11/2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випус-

ку-94/18/1/10, орган, що зареєстрував випуск - НКЦПФР, код цінного папера-UA1800831000, 
тип цінного папера–Акції прості, форма існування та форма випуску - Бездокументарні імен-
ні,  номінальною вартістю 10 грн. у кількості 151799 штук, загальною номінальною вартістю 
1517990 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Інші цінні папери не випускались.

5. Особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 
України в 2012 році не змінювалась.

6. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 30/04/2012 року. Кворум зборів: 60.109% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2011 рік прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товари-

ства за 2011рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 

2011рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012рік. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
9. Збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додатко-

вих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
10. Приватне розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розмі-

щення акцій.
11. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо 

яких прийнято рішення про приватне розміщення.
12. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження відповідно до 

чинного законодавства України.
13. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження відповідно до чинно-

го законодавства України.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 24/09/2012 року. Кворум зборів: 

70.6882% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом  закритого(приватного)розмі-

щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3.Про закрите(приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про 

закрите(приватне)розміщення акцій та проспекту емісії акцій(основних параметрів).
4.Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, 

щодо яких прийнято рішення про приватне(закрите)розміщення акцій.
5.Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження  відповідно до 

чинного законодавства України, пов’язані із збільшення статутного капіталу Товариства шля-
хом закритого(приватного) розміщення акцій.

6.Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження  відповідно до 
чинного законодавства України, пов’язані із збільшенням статутного капіталу Товариства 
шляхом закритого(приватного) розміщення акцій.

7. Дивіденди в 2012 році не нараховувались та не виплачувались. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента:Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аванс Аудит» 
№  3314 у Реєстрі Аудиторських фірм.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Пу-
блічного акціонерного товариства «Сумський комбікормовий завод» станом на 31.12.2012 року.

Адресат:  Акціонерам ПАТ «Сумський комбікормовий завод»;
Керівництву ПАТ «Сумський комбікормовий завод»;
Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Ми провели  аудит фiнансової звiтностi  за 2012 рік ПАТ «Сумський комбікормовий за-

вод» складеної згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка включає: звіт про 
фінансовий стан (Баланс, форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року, звіт про сукупний дохід 
(Звiт про фiнансовi результати, форма № 2) за 2012 рiк,  звіт про рух грошових коштів (фор-
ма №3) за 2012 рік,  звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал, форма № 4) 
за  2012 рік,  пояснювальні примітки. 

На нашу думку, доданий комплект фінансової звітності ПАТ «Сумський комбікормовий 
завод» станом на 31 грудня 2012 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінан-
совий стан  ПАТ «Сумський комбікормовий завод» станом на 31 грудня 2012 року, його  фі-
нансові результати за 2012 рік та рух грошових коштів  за   2012 рік згідно з Міжнародними 
стандартами фінансової звітності.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Аванс аудит»   І.Ю.Боднарчук
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії (дата)
Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

http://00686339.emitents.org в мережі 
Інтернет

01.04.2013р.
(адреса сторінки) (дата)

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правління Зайденко Максим Анатолійович
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П.
(дата)

ПУБЛІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СУМСЬКИй КОМБiКОРМОВИй ЗАВОД

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ТОВ «РУШ»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32007740
1.4. Місцезнаходження емітента 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 6А, 6А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +3(056) 787-33-00 +3(056) 787-34-55
1.6. Електронна поштова адреса емітента srom@eva.dp.ua
1.7. Веб-сайт емітента eva.dp.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації – немає
1.8. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб

2. Текст повідомлення

2.1. 01.04.2013 р. загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «РУШ» (далі – Товариство) (протокол № 9/13) включено до складу дирекції Товариства 
Янковського Олександра Костянтиновича:

- згоду на розкриття паспортних даних не надано;
- непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності, немає.
- частка в статутному капiталi Товариства, якою володіє зазначена особа - 0 % (не володіє). 
- строк, на який включено Янковського О.К до складу дирекції Товариства - не обмежений. 
- посади, які обіймав Янковський О.К. - директор з юридичних питань ТОВ «РУШ».

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні.
3.2. Генеральний директор  Шостак Р.С   01.04.2013
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «Україна Футбол Інтер-
нешнл»

Організаційно-правова форма – акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 10
ЄДРПОУ 20030799
Тел. +38 044 521 05 12
Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текс повідомлення

Посадова особа член Наглядової ради Бандурко Олександр Іванович (згоди на розкриття 
персональних даних не надано) звільнений з посади згідно рішення Річних загальних зборів ак-
ціонерів ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» (Протокол №12 від 30.03.2013 року) з 30.03.2013р.

Перебував на посаді з 27.08.2012року.
Посадову особу члена Наглядової ради Бондарева Максима Валентиновича (згоди на 

розкриття персональних даних не надано) призначено на посаду згідно рішення Річних за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» (Протокол №12 від 
30.03.2013  року) з 30.03.2013р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, не має 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  Шкреба О.В.

Оголошення про внесення пропозицій щодо питань, 
включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ 
ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ» (код ЄДРПОУ 33533189)

Приватне акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв» (нада-
лі  – Товариство) повідомляє про внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів. Оголошення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів опубліковане в бюлетні «Цінні папери України» № 49 від 15.03.2013р.

Пропонується доповнити Порядок денний наступними питаннями:
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є 

заінтересованість.
13. Затвердження значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересо-

ваність, які були укладені у 2012 році.
14. Затвердження значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересо-

ваність, які були укладені у І кварталі 2013 року.
Оголошення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковане в бюлетні 

«Цінні папери України» № 49 від 15.03.2013р. доповнюється показниками фінансово-
господарської діяльності:

Найменування показника період
звітний попередній

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 5

Голова правління_________________________Масняк О.Я.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ЗАПОРІЖПРИЛАД».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05805398.
1.4. Місцезнаходження емітента - Запорізька область, 69063, місто Запоріжжя, про-

спект Ленiна, будинок 17.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - Телефон (061) 764-41-35, факс 

(061)764-28-08.
1.6. Електронна поштова адреса емітента – zaporogpribor@rambler.ru.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - zaporogpribor.pat.ua.
1.8. Вид особливої інформації - Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєд-

нання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.
2. Текст повідомлення 

№ 
з/п

Дата прийняття 
рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про 
припинення емітента

Способи припинення

1 2 3 4
1 29.03.2013 р. Річні загальнi збори акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖПРИЛАД»

Перетворення

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента - 29.03.2013 р.
Рiшення про припинення АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» шляхом його перетворення у 
товариство з обмеженою відповідальністю було прийняте річними загальними зборами 
акціонерів АТ  «ЗАПОРІЖПРИЛАД», якi вiдбулися 29 березня 2013 року.
Рiшення про припинення АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» шляхом перетворення прийнято у 
зв'язку з недоцiльнiстю для Товариства витрачати значнi кошти, пов'язанi з великим 
обсягом пiдготування та надання звiтних форм, як того вимагає чинне законодавство вiд 
акцiонерних товариств.
Рiшення щодо припинення АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» шляхом перетворення у товариство з 
обмеженою відповідальністю було прийнято 1008 голосами, що складає 100 % від 
кiлькостi голосiв, якi належали акцiонерам, присутнiм на загальних зборах Товариства. 
Повне найменування юридичної особи правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖПРИЛАД» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЗАПОРІЖПРИЛАД».
Розмiр статутного капiталу АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» - 7320,50 (сім тисяч триста двадцять 
гривень п’ятдесят копійок).
Розмiр статутного капiталу ТОВ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» буде - 7320,50 (сім тисяч триста 
двадцять гривень п’ятдесят копійок).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» буде відповідно 
до Цивільного та Господарського кодексів України правонаступником майна, майнових і 
немайнових прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖПРИЛАД» з дати його державної реєстрації у 
встановленому порядку.
Порядок та умови обмiну акцiй у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖПРИЛАД», що перетворюється, на частки у статутному капіталі 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖПРИЛАД»: АТ «ЗАПОРІЖ-
ПРИЛАД» здiйснює обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖ-
ПРИЛАД» на письмовi зобов'язання про видачу учасникам відповідних часток у 
статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖПРИ-
ЛАД» в період з дня затвердження передавального акту загальними зборами 
АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» до дати проведення зборів засновників ТОВ «ЗАПОРІЖПРИЛАД», 
але не пізніше дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ЗАПОРІЖПРИЛАД». Прості іменні акції АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» конвертуються в 
частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступни-
ка АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД». Розмір частки (у відсотках) 
кожного засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» дорівнює розміру його частки (у відсотках) у 
статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖПРИЛАД».

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова Комісії з припинення АТ «ЗАПОРІЖПРИЛАД» __________ О.Г. Бєлаш 
     М. П. 

29.03.2013 р.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТИСМЕНИЦЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ» 

(77000, Івано-Франківська обл.,м.Тисмениця, Височана,19, код за ЄДРПОУ: 05489069 
повідомляє що 8 травня 2013 року об 11.00 за адресою: ІваноФранківська обл. , м. Тис

мениця, Височана,19, в приміщенні Товариства відбудуться загальні збори акціонерів
Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління, Наглядової Ради, Ревізійної комісії про результати 

фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2012 рік. 
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік за наслідками звітів 

Правління , Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
4. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2012 році.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Тисме-

ницька «Сільгоспхімія» протягом наступного календарного року.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства (тис.грн) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1493,9 1508,4
Основні засоби 1282,4 1327,7
Запаси 48,9 53,9
Сумарна дебіторська заборгованість 142,5 99,8
Статутний капітал 371,5 371,5
Поточні зобов’язання 49,9 52,2
Чистий прибуток (збиток) -5,2 -5,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 486 000 1 486 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

Довгострокові фінансові інвестиції, Грошові кошти та їх еквіваленти, Нерозподілений 
прибуток, Довгострокові зобов'язання , Власний капітал , Кількість власних акцій, викупле-
них протягом періоду (шт.), Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду дорывнюють 0. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом 
на 24 годину за 26.04.2013 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних 
зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: м.Тисмениця, Височана,19, 
в приміщенні Товариства в робочий час.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу 
акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у 
зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 10.00 до 
10.50 у день та за місцем проведення зборів. 

Голова правління ПАТ «Тисменицька «Сільгоспхімія»
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Повідомлення
про проведення річних загальних зборів 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента :

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УНІКОМБАНК»

1.2. Організаційна – правова форма емітента : публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 26287625
1.4. Місцезнаходження емітента : 83048, м. Донецьк, вул. челюскінців 202А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (062) 3812467
1.6. Електрона поштова адреса емітента: bank@bank prsp.dn.ua
1.7. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента : А 01 № 434019
1.8. Дата державної реєстрації : 06.10.2009 
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет , яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації : www.unicombank.com.ua 
2. Текст повідомлення 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІКОМБАНК», що знаходиться за адресою : 
83048, м. Донецьк, вул. Челюскінців , 202-А , повідомляє про внесення змін до Порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УНІКОМБАНК», які відбудуться 19.04.2013р. , за адресою : 83048, м. Донецьк, вул. челюс
кінців , 202А , кабінет Голови Правління , о 10 00 годині. 

Реєстрація учасників проводиться з 9-30 до 9-55 за місцем проведення зборів. Для ре-
єстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт 
і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах , оформлення 
згідно вимог чинного законодавства. 

3. ПОРЯДОК ДЕННИй 
1. Обрання членів Лічильної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІ-

КОМБАНК».
2. Прийняття регламенту проведення чергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК».
3. Обрання Секретаря чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «УНІКОМБАНК».
4. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» в 2012 році.
5. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» в 2012 році.
6. Затвердження річного фінансового звіту, балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» та висновку зовнішнього аудитора за 2012 рік.
7. Прийняття рішень з питань розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
8. Прийняття рішень з питань розподілу дивідендів за 2012 рік.
9. Дострокове припинення повноважень усіх членів Спостережної (Наглядової) ради.
10. Обрання нового складу Спостережної (Наглядової) ради, та обрання Голови Спосте-

режної (Наглядової) ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК».
11. Затвердження умов договорів з Головою та членами Спостережної (Наглядової) 

ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК». Обрання особи, уповно-
важеної на підписання договорів від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІ-
КОМБАНК» з Головою та членами Спостережної (Наглядової) ради.

12. Затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» в 
новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у річних загальних збо-
рах – 16.04.2013р. 

Акціонери Товариства чи їх представники , можуть ознайомитися з матеріалами питань, 
винесених на порядок денний зборів , та надати письмові пропозиції стосовно питань по-
рядку денного зборів Голови правління в робочі дні з 10-00 до 15-00 год. За адресою : 
83048, м. Донецьк, вул. Челюскінців , 202-А. 

Посадовою особою ПАТ «УНІКОМБАНК» , відповідальною за порядок денний ознайом-
лення акціонерів з документами , є Радкевич Андрій Аркадійович – Голова Спостережної 
Ради. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності 

(тис. грн.)
Найменування показника 2012р. 2011р.

Усього активів 523223 587141
Основні засоби 3221 3669
Довгострокові фінансові інвестиції __________ ___________
Сумарна дебіторська заборгованість 185 182
Грошові кошти та їх еквівалент 11161 7553
Нерозподілений прибуток 26625 25559
Власний капітал 491110 489876
Статутний капітал 460564 460564
Довгострокові зобов‘язання ______ ________
Поточні зобов‘язання 32113 97265
Чистий прибуток (збиток) 1234 1787
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

460564 460564

Кількість акцій , викуплених протягом періоду 
(шт.) 

______ ______

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

______ _______

Численність працівників на кінець періоду 
(осіб)

34 69

3. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації , що містить у повідо-

мленні , та визначає , що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління  О.Г. Адлер 

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЕРСОНСЬКИй ЗАВОД КАРДАННИХ

ВАЛiВ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження
73000 м. Херсон, Червонопрапорна, 26
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
05743013
1.5. Міжміський код та телефон, факс
0552 22-43-19, 0552 22-27-62
1.6. Електронна поштова адреса
zkv@hs.ukrrtel.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 01.04.2013
(дата)

2.2. Повідомлення 198 Вiдомостi ДКЦПФР 01.04.2013

 опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://hzkv.com в мережі Інтернет 01.04.2013

(адреса сторінки) (дата)

Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття 
рішення

Зміни 
(призна
чено або 
звільне

но)

Посада

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Володіє 
часткою у 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
01.04.2013 призна-

чено
Голова 

Наглядової 
Ради

Лук’янець Оксана 
Володимирівна

СН 725150
13.01.1998 

Міським відділом 
№1 Білоцерків-

ського МУГУ МВС 
України в 

Київській областіі)

0

Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової Ради Лук’янець Оксана Володимирівна (паспорт серія 
СН номер 725150 виданний 13.01.1998 року Міським відділом №1 Білоцерківського МУГУ 
МВС України в Київській областіі)
Призначено 01.04.2013
Володіє часткою в уставному капіталі емітента 0,000006 % (одна акція)
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Призначено на 3 роки.
Рішення прийняте на засіданні Наглядової Ради ПАТ «Херсонський завод карданних 
валів» протокол №1 від 01.04.2013 року.

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗБУД» 
Правління ВАТ «Тернопільгазбуд» повідомляє, що загальні збори акціонерів від-

будуться 29 квітня 2013 року о 10.00 за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозько
го,  33.

Реєстрація з 8-00 до 9-30 год. за місцем проведення зборів. 
Матеріали господарсько-фінансової діяльності підприємства за 2012 рік будуть ви-

даватись при реєстрації акціонерів.
Порядок денний:

1. Звіт голови Правління товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності товариства за 2011 та 2012 роки та затвердження основних напрямків діяль-
ності товариства на 2013 рік.

2. Звіт голови Ревізійної комісії товариства за 2011 та 2012 роки.
3. Звіт голови Спостережної ради товариства за 2011 та 2012 роки.
4. Затвердження річного звіту і балансу за 2011 та 2012 роки.
5. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2012 рік, строку та порядку ви-

плати дивідендів (визначення порядку покриття збитків) та порядку розподілу прибут-
ку товариства на 2013 рік.

6. Відкликання і обрання голови та членів правління товариства.
7. Зміна назви у зв’язку з приведенням її у відповідність із Законом України «Про 

акціонерні товариства».
8. Затвердження статуту та внутрішніх положень товариства у новій редакції у 

зв’язку із приведенням їх у відповідність із Законом України «Про акціонерні товари-
ства».

Довідки за тел.: (0352) 253965. 
Правління ВАТ «Тернопільгазбуд»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИй ЗАЛІЗОРУДНИй КОМБІНАТ»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3.  Місцезнаходження: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Симбір-

цева, буд. 1а
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00191307
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 50-31-67, факс 95-84-18.
1.6. Електронна поштова адреса: ekaterina.berest@krruda.dp.ua 
1.7. Адреса стрінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації:  http://www.krruda.dp.ua/public.html 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до глави 2 розділу ІІ: Відомості про зміну 

складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Черговими  Загальними  зборами  акціонерів  Товариства  (протокол № 1/2013 від 
28.03.2013р.)  прийнято рішення про припинення повноважень та обрання наступних по-
садових осіб:

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Товариства компанію SYSTEM CAPITAL 
MANAGEMENT, компанія зареєстрована згідно законодавства республіки Кіпр під номером 
137516. Володіє акціями Товариства, частка яких у статутному капіталі складає 0,0000001%. 
Перебувала на посаді  1 рік

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Товариства компанію KADIS HOLDING LTD, 
компанія зареєстрована згідно законодавства Невіс, Вест-Індія під номером С 25336. Воло-
діє акціями Товариства, частка яких у статутному капіталі складає 0,00000005%. Перебува-
ла на посаді 1 рік.

Звільнений з посади  Голови Правління Товариства Караманиць  Федір Іванович (пас-
порт серії АЕ номер 830595, виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл. 24.09.1997р.). Володіє акціями Товариства, частка яких у статутно-
му капіталі складає – 0,0071%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді Голови Правління Товариства 10 років 11 місяців. 

Звільнений з посади Члена Правління, Заступника Голови Правління Товариства Каще-
єв Сергій Іванович (паспорт серії АЕ номер 300186, виданий Ленінським РВ УМВС України 
в Дніпропетровській обл. 17.06.1996р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.  Перебував на посаді Члена Правління, За-
ступника Голови Правління Товариства 2 роки 11 міс. 

Звільнений з посади Члена Правління, Фінансового директора Товариства Марковцев 
Юрій Юрійович (паспорт серії АЕ номер 513732, виданий Довгинцівським РВ Криворізько-
го МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 28.03.1997р.). Акціями Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді 
Члена Правління, Фінансового директора Товариства 6 років 3 місяці. 

Звільнений з посади Члена Правління, Заступника Фінансового директора Товариства 
Дейкун Антон Олександрович (паспорт серії АН номер 259448, виданий Тернівським РВ Кри-
ворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, 18.06.2004р.), Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на 
посаді Члена Правління, Заступника Фінансового директора  Товариства  6 місяців.

Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Товариства  компанію STARMILL LIMITED, 
компанія зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр під номером 193746. Воло-
діє акціями Товариства, частка яких у статутному капіталі складає 99,8812%. Перебувала 
на посаді  5 років.

Звільнено з посади члена Ревізійної комісії Товариства компанію MEDCO SERVICES 
LIMITED, компанія зареєстрована згідно законодавства Британських Віргінських Островів 
під номером 320000. Володіє акціями Товариства, частка яких у статутному капіталі скла-
дає 0,0000002%. Перебувала на посаді  5 років. 

Звільнено з посади члена Ревізійної комісії Товариства компанію AUGUST HOLDINGS 
LLC, компанія зареєстрована згідно законодавства Сполучених Штатів Америки під номе-
ром 010336256-3413737. Володіє акціями Товариства, частка яких у статутному капіталі 
складає 0,0000002%. Перебувала на посаді  5 років.

Призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства компанію KADIS HOLDING 
LTD, компанія зареєстрована згідно законодавства Невіс, Вест-Індія під номером С 25336, 
терміном на 1 рік. Володіє акціями Товариства, частка яких у статутному капіталі складає 
0,00000005%. Обіймала посаду члена Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Призначено на посаду члена Наглядової ради  Товариства компанію SYSTEM CAPITAL 
MANAGEMENT, компанія зареєстрована згідно законодавства республіки Кіпр під номером 
137516, терміном на 1 рік. Володіє акціями Товариства, частка яких у статутному капіталі 
складає 0,0000001%. Обіймала посаду Голови Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУД-
КОМ».

Призначений на посаду  Голови Правління Товариства Караманиць Федір Іванович 
(паспорт серії АЕ номер 830595, виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровській обл. 24.09.1997р.), терміном на 1 рік. Володіє акціями Товариства, 
частка яких  у статутному капіталі складає – 0,0071%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Обіймає посаду Голови Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУД-
КОМ»  10 років 11 міс. 

Призначений на посаду Члена Правління, Заступника Голови Правління Товариства 
Кащеєв Сергій Іванович (паспорт серії АЕ номер 300186, виданий Ленінським РВ УМВС 
України в Дніпропетровській обл. 17.06.1996р.), терміном на 1 рік. Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав посади 
начальника відділу нерухомості, начальника департаменту кредитного аналізу, управління 
ризику менеджменту ПАО КБ «ПриватБанк», заступника Голови Правління по бюджету та 
фінансам ВАТ «Суха Балка», заступник директора по економіці та фінансам ТОВ «Безпека, 
охорона, гарантія», заступник голови правління ВАТ «Полтаваобленерго», Заступника Го-
лови Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Призначений на посаду Члена Правління, Фінансового директора Товариства Мар-
ковцев Юрій Юрійович (паспорт серії АЕ номер 513732, виданий Довгинцівським РВ Кри-
ворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 28.03.1997р.), терміном на 1 рік. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.  Обіймав посади начальника планово-економічного відділу ВАТ «ЦГЗК», началь-
ника відділу внутрішнього аудиту ВАТ «Північний ГЗК», начальника відділу обліку, контр-
олю та звітності ТОВ «Метінвест Холдінг», Фінансового директора ПАТ   «КРИВБАСЗА-
ЛІЗРУДКОМ ».

Призначений на посаду Члена Правління, Заступника Фінансового директора Товари-
ства Дейкун Антон Олександрович (паспорт серії АН номер 259448, виданий Тернівським 
РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, 18.06.2004р.), терміном 
на 1 рік. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Обіймав посади провідний економіст бюджетного бюро ЦУЗ ВАТ ПівнГЗК, 
економіст відділу контролінгу гірничорудного дивізіону ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», мене-
джер гірничодобувного дивізіону ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», заступник начальника 
управління з оптимізації витрат управління економіки ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства компанію STARMILL 
LIMITED, компанія зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр під номером 
193746, терміном на один рік. Володіє акціями Товариства, частка яких у статутному капі-
талі складає 99,8812%. Обіймала посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗ-
РУДКОМ».

Призначено на посаду члена Ревізійної комісії Товариства компанію MEDCO SERVICES 
LIMITED, компанія зареєстрована згідно законодавства Британських Віргінських Островів 
під номером 320000. Володіє акціями Товариства, частка яких у статутному капіталі скла-
дає 0,0000002%. Обіймала посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Призначено на посаду члена Ревізійної комісії Товариства компанію AUGUST 
HOLDINGS LLC, компанія зареєстрована згідно законодавства США, штат Делавер, під 
номером 010336256-3413737. Володіє акціями Товариства, частка яких у статутному ка-
піталі складає 0,0000002%. Обіймала посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗА-
ЛІЗРУДКОМ».

3. Підпис.     
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Найменування посади
Голова правління                                                                  Караманиць Федір Іванович.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИй ЗАЛІЗОРУДНИй КОМБІНАТ»

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЯВОРІВСЬКИй ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІй» 

Дата здійснення дії:  22.03.2013:  Повідомлення про зміни у складі посадових осіб 
Повне найменування емітента:  Відкрите акціонерне товариство «Яворівський завод 

залізобетонних конструкцій» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  05512302. 
Місцезнаходження емітента:  810053, м. Новояворівськ, Львівська обл. Регіон емітента:  
4625810500. Номер телефону керівника емітента:  8025642461. Електронна поштова 
адреса:  Javzzbk@emitent.net.ua 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «ЯЗБК від 22.03.2013 звільнено з 
посади:

Членів наглядової ради: -Лукашика Степана Івановича , паспорт КА 024040 виданий 
16.09.1995 р., Яворівський РВ УМВС, акціями товариства не володіє, на посаді пере-
бував з 22.05.2007р.;

-Димова Олександра Георгійовича , паспорт МС 024564 , виданий 06.02.1996р. Со-
снівським РВ УМВС в Черкаській обл. , акціями товариства не володіє, на посаді пере-
бував з 12.10.2010р.;

-Суденко Олега Івановича, паспорт МС, 001793 , виданий 21.06.1995 р. Соснівським 
РВ УМВС в 

Черкаській обл. акціями товариства не володіє, на посаді перебував з 
12.10.2010р.;

-Гузара Олександра Володимировича , паспорт КА 098783, виданий 04.03.1996р. 
Шевченківським РУ УМВС у Львів. обл. акціями товариства не володіє, на посаді пере-
бував з 12.10.2010р.;

Члена ревізійної комісії -Лукашика Богдана Степановича, паспорт КА 086204, ви-
даний 13.02.1996р.Яворівським РВ УМВС у Львів. обл., має у власності 12,516% статут-
ного капіталу товариства, на посаді перебував з 12.10.2010р.;

Призначено : Членів наглядової ради: -Лукашика Богдана Степановича, паспорт КА 
086204, виданий 13.02.1996р. Яворівським РВ УМВС у Львів. обл., має у власності 
12,516% статутного капіталу товариства, з 12.10.2010р., перебував на посаді члена ре-
візійної комісії Товариства;

- Юридичну особу - ТзОВ « Юніт» , місцезнаходження:18000, м. Черкаси, пров. Хіміків 
8., ЄДРПОУ 31948283, має у власності 70,93% статутного капіталу товариства;

Члена ревізійної комісії - Суденко Олега Івановича, паспорт МС, 001793 , виданий 
21.06.1995 р. Соснівським РВ УМВС в Черкаській обл. акціями товариства не володіє, з 
12.10.2010р. перебував на посаді члена наглядової ради товариства.

Усі звільнені і призначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають. Голова Правління  Василиця Ярослав Михайлович
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента

ПРАТ «СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ РТП» 
за 2012р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Севастопольське ремонтно-транспортне підприємство»

 2. Код за ЄДРПОУ емітента - 03752551
 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://sevrtp.org, http://stockmarket.gov.ua/db/xml/
yearreports/794/show

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства:

Голова правління    Константіненко О.І.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВПАТОРІйСЬКИй ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 

У зв'язку з закiнченням терміну дії пововажень 29.03.2013 року припинено повно-
важення Голови Правління Публічного пкціонерного товариства «Євпаторійський завод 
будівельних матеріалів» Альошина Андрія Олександровича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Термiн перебування на посадi - з 18.09.2010 року по 29.03.2013 
року. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

Згiдно з Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Євпаторійський завод будiвельних 
матерiалiв» (Протокол №11 вiд 29.03.2013 року) обрано на посаду Голови Правління 
Товариства Альошина Андрія Олександровича (згоду на розкриття паспортних даних не 
надано). Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: начальник дільниці ЦМК 
ВАТ «Запоріжсталь», спеціаліст по внутрішнім зв’язкам Представництва «Турстрой, 
инк», генеральный директор ТОВ «ТС ЛТД», виконавчий директор ЗАТ «Смарт-холдинг», 
голова правління ВАТ «Запоріжнерудпром», голова правління ПАТ «Євпаторійський за-
вод будівельних матеріалів». Призначений на термін  з 30.03.2013 року  до 31.03.2014 
року включно. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Додаток 2 
до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які 

знаходяться у лістингу організатора торгівлі 
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації про емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«ПАРІТЕТІНВЕСТ»

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПАРІТЕТ-ІНВЕСТ"
1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

34529278

1.4. Місцезнаходження емітента м.Київ, в.Мечникова, б.8, кв.22
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

т/ф.0444992683

1.6. Електронна поштова адреса емітента tvv@nelgilin.kiev.ua
1.7. Веб-сайт емітента http://paritet-invest.emitents.net.ua/ua/
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

-

1.9. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог пункту 3 розділу IV цього Положення 

Отримання позики або кредиту на суму, що 
перевищує 25 відсотків активів емітента

2. Текст повідомлення 
дата прийняття рішення про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків вар-

тості активів емітента, та назва уповноваженого органу, що його прийняв: рішення прийняте 
24.03.13р. Загальними зборами учасників ТОВ «Парітет-Інвест» (Протокол №24/03-13 від 
24.03.13р. Загальних зборів учасників ТОВ «Парітет-Інвест»); 

дата підписання кредитного договору - 27.03.13р.; сума кредиту =170 000 000,00грн.; вид 
кредиту – фінансовий; процентна ставка – 18% (вісімнадцять відсотків) річних; 

строк, на який укладено кредитний договір: строк дії кредитної лінії 1098 днів з 
27.03.2013р. по 28.03.16р.; порядок отримання грошових коштів: кредит надається у безго-
тівковій формі; 

умови повернення кредиту із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб 
забезпечення кредиту: Позичальник має право в будь який час протягом дії кредитної лінії 
повністю або частково повертати кредит у валюті кредиту до настання термінів погашення. 

Виконання зобов’язаннь по договору забезпечуються всім належним Позичальнику май-
ном та коштами на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодав-
ством України, майновою порукою від ПАТ «КБ «Хрещатик» (код 19364259) у вигляді фінан-
сової гарантії, заставою майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на депозитному 
рахунку в АТ «Банк «Національні інвестиції» та оформлюються шляхом укладання відповід-
ного договору застави майнових прав в строк до 29.03.13р.; 

інформація про кредитора, який прийняв рішення про надання кредиту - Піблічне акціо-
нерне товариство «Банк «Національні інвестиції», Код ЄДРПОУ 20017340, Місцезнаходження: 
01601, м.Київ, вул.Володимирська, 54; 

дата зарахування коштів на поточний рахунок – 29.03.13р.; 
вартість чистих активів емітента на кінець 2012р. становить 44 535,9тис.грн., 
інформація щодо мети використання коштів кредиту – поповнення обігових коштів під-

приємства; 
розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі становить  

170 000 000,00грн. 
розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту становить 

100%; 
дата отримання частини кредиту (траншу): отримано всю суму 29.03.13р.; 
дата відкриття та дата закриття кредитної лінії (у разі якщо грошові кошти емітент отри-

мує на підставі укладених договорів кредиту в декілька етапів траншами, що не перевищують, 
дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента): строк дії кредитної лінії 1098 
днів з 27.03.2013р. по 28.03.16р.

Інформація про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента

№ 
з/п

Найменування 
кредитора

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ  для юридичних 

осіб  резидентів або 
ідентифікаційний код з 

торговельного, судового 
або банківського реєстру 

країни, де офіційно 
зареєстрований іноземний 

суб'єкт господарської 
діяльності  для юридичних 

осіб  нерезидентів

Дата 
одержання 

кредиту

Дата 
відкриття 
кредитної 

лінії*

Дата 
закриття 
кредитної 

лінії*

Сума 
креди
ту (тис. 

грн)

Про
центна 
ставка 

за 
креди

том 
(відсо

тки)

Строк, 
на який 
укладе

но 
кредит

ний 
договір 
(місяці)

Вартість 
чистих активів 

на кінець 
звітного року, 

який 
передував даті 

укладення 
кредитного 

договору (тис. 
грн)

Співвідно
шення 

позикового 
до власного 
капіталу до 

моменту 
отримання 

кредиту 
(відсотки)

Співвідношен
ня позикового 
до власного 

капіталу після 
отримання 

кредиту 
(відсотки)

Співвідношення 
основної суми 

кредиту та 
вартості чистих 

активів на кінець 
звітного року, який 

передував даті 
укладення 
кредитного 
договору 
(відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 АТ "Банк

"Національні 
інвестиції"

20017340 29.03.2013 27.03.2013 28.03.2016 170000 18 36 44535.9 525 907 382

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в пові-

домленні.

3.2. Директор 
ТОВ «ПАРІТЕТІНВЕСТ» ______________ Кошевий В.В.
   М. П.    29.03.13р.

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1.Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство «Шаць-
ке ремонтно-транспортне пiдприємство»

2.Код за ЄДРПОУемітента-00902576

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію - 00902576.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ШАЦЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПiДПРИЄМСТВО» 
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НКЦПФР підготувала порядок розміщення,  
обігу та викупу цінних паперів ІСІ

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку) на своєму черговому засіданні 26 березня 2013 року 
схвалила рішення «Про затвердження Положення про порядок 
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного 
інвестування».

«Перш за все, даним Положенням ми приводимо регулятор-
ний акт до норм Закону України «Про інститути спільного інвес-
тування» та уточнюємо норми чинного законодавства з питань 
діяльності ІСІ. Цей документ встановлює особливості розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів ІСІ, порядок подання звіту про 
досягнення мінімального обсягу активів пайового інвестиційно-
го фонду та його розгляду Комісією, порядок здійснення до-
строкового викупу цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання закритого типу та викупу цінних паперів строкового 
інституту спільного інвестування при продовженні строку його 
діяльності та інше. Маємо надію, що зазначені норми сприяти-
муть підвищенню ефективної діяльності інститутів спільного 
інвестування на вітчизняному фондовому ринку», — наголоси-
ла Оксана Симоненко, директор Департаменту спільного інвес-
тування та регулювання діяльності інституційних інвесторів 
НКЦПФР.

Найближчим часом документ буде розміщено на офіційному 
сайті Комісії, де всі бажаючі матимуть можливість ознайомити-
ся з його текстом.

Индекс УБ спустя полчаса торгов развернулся вверх, 
ПФТС усилил снижение

Индекс «Украинской биржи» (УБ), снижавшийся в начале 
торгов во вторник, к 11:00 развернулся вверх, повысившись на 

1,89% — до 859,63 пункта; в то же время индекс ПФТС усилил 
нисходящее движение и к этому времени упал на 1,53% — до 
319,65 пункта.

В авангарде роста на УБ были акции «Донбассэнерго» 
(+4,06%), «Азовстали» (+3,93%) и Авдеевского коксохимзавода 
(+3,86%).

Продолжали дешеветь бумаги «Центрэнерго» (-0,44%).
В «индексной корзине» ПФТС утром сделки прошли с акция-

ми Укрсоцбанка (-1,31%), «Укрнафты» (-1,01%) и «ДТЭК 
Захидэнерго» (+1,68%).

Руководитель направления по работе с VIP-клиентами ин-
весткомпании «Драгон Капитал» Вячеслав Орлюк считает, что 
спрогнозировать дальнейшее движение фондовых индексов 
крайне сложно. «Мы можем увидеть как продолжение продаж 
по наиболее ликвидным бумагам индексной корзины, так и рост 
перепроданных в последние сессии акций, в том числе и за счет 
закрытия открытых днем ранее «коротких» позиций», — сказал 
он агентству «Интерфакс-Украина».

Руководитель аналитического департамента инвестгруппы 
«ТАСК» Вячеслав Иванишин допускает, что во второй половине 
дня вероятны осторожные покупки наиболее ликвидных бумаг 
в секторе металлургии и банков.

Вместе с тем, по словам управляющего партнера инвестком-
пании «Капитал Таймс» Эрика Наймана, перспективы возобнов-
ления роста индекса УБ становятся все более туманными, осо-
бенно в ближайшей перспективе.

Безработица в еврозоне составила в феврале 
рекордные 12%

Безработица в 17 странах еврозоны в феврале 2013 года со-
ставила рекордные 12%, свидетельствуют данные Статистичес-
кого управления Европейского союза.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Я, громадянин України ЛАГУН МИКОЛА ІВАНОВИч, на виконання вимог ст. 64 
Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляю про свій намір сукупно придбати прості 
іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕДБАНК» (код за ЄДРПОУ  – 

19356840), надалі – Банк, у сукупному розмірі 544 091 818 510 простих іменних акцій. 
На дату здійснення даного повідомлення Я не володію простими іменними акціями Банку. 
Відсутні афілійовані особи, що володіють акціями Банку. 

___________ М.І. Лагун

ВiДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РАТНiВСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПiДПРИЄМСТВО» 

Річна інформація емітента за2012 рік
Загальні відомості

Повне найменування емітента - Вiдкрите акцiонерне товариство «Ратнiвське 
ремонтно-транспортне пiдприємство»

Організаційно-правова форма - Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента-44100Україна Волинська обл. Ратнiвський р-н  

смт.Ратно вул.Серпнева,4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 03569309
Міжміський код та телефон - 03366 21107
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - А00 №399244
Дата державної реєстрації - 30.06.1992

Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 860,1 877,6
Основні засоби(за залишковою вартістю) 630,2 636,6
Запаси 16,4 18,1
Сумарна дебіторська заборгованість 19,8 20,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,1 11,5
Власний капітал 851,3 855,6
Статутний капітал 330,7 330,7
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) -197,6 -193,3
Поточні зобов'язання 8,8 22
Чистий прибуток(збиток) -4,2 -1,2
Вартість чистих активів 851,3 855,6

Посадові особи емітента:Директор-ЛесикСергiйIллiч;Член правлiння-Шкiринець Юрiй 
Миколайович; Член правлiння - Лесик Микола Сергiйович; Член правлiння - Заєць Микола 
Миколайович; Голова ревiзiйної комiсiї - Боровський Вiталiй Iванович; Член ревiзiйної 
комiсiї - Калiнчик Микола Семенович; Член ревiзiйної комiсiї - Костючик Федор Гнатович; 
Говний бухгалтер - Лукашук Тетяна Миколаївна; Член правлiння - Матвiйчук Микола 
Iванович. Засновники емітента: РВ Фонду держмайна України (13347870).

Інформація про цінні папери емітента. Акція проста бездокументарна іменна. Кіль-
кість-1322720 шт. Лістинг–не проходило

Інформація про загальні збори. 27.03.2012 проведено чергові загальні збори.
Інформація щодо аудиторського висновку. ПП аудиторська фірма «Аудит-ФАГ» (свідо-

цтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1850 від 26 січня 2001р., 
видане Аудиторською палатою України), Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офіс 74, 
тел. (0332)72-22-65. На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх сут-
тєвих аспектах фінансовий стан ВАТ «Ратнівське РТП» станом на 31 грудня  
2012 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р № 996-XIV і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі данихНКЦПФР 
про ринок цінних паперів – 29.03.2013р. Річна інформація опублікована на сторінці 
03569309.infosite.com.ua.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор               Лесик Сергiй iллiч

НОВИНИ
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Показатель за январь был пересмотрен с 11,9% до 12%. Ана-
литики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали 
повышение показателя до 12% с ранее объявленного январско-
го уровня.

Безработными в еврозоне в феврале были 19,07 млн чело-
век по сравнению с 19 млн человек месяцем ранее. В 27 госу-
дарствах ЕС их число повысилось на 76 тыс. — до 26,34 млн 
человек, а уровень безработицы составил 10,9% по сравнению 
с 10,8% в январе. 

«Положительные факторы для внутреннего спроса в еврозо-
не, скорее всего, останутся ограниченными в течение неопреде-
ленного времени в силу ужесточения бюджетной политики во 
многих странах, по-прежнему жестких условий кредитования, 
высокой и растущей безработицы и ограниченной покупатель-
ной способности потребителей», — считает экономист IHS 
Global Insight Хауард Арчер.

Безработица среди молодежи еврозоны составила 23,9%, в 
Испании она превышает средний показатель более чем вдвое и 
равняется 55,7%, в Португалии — 38,2%, в Италии — 37,8%.

Максимальный уровень безработицы среди стран еврозоны 
отмечен в Испании — 26,3%, рекорд для страны. В Португалии 
этот показатель достиг 17,5%. В Греции в декабре 2012 года 
(последние имеющиеся данные) безработица составляла 
26,4%. 

Самая низкая безработица по-прежнему наблюдается в Ав-
стрии — 4,8% (снижение на 0,1 процентного пункта с января), 
Германии (5,4%), Люксембурге (5,5%). 

Рецессия в еврозоне углубилась в IV квартале: сокращение 
ВВП было худшим за почти четыре года — 0,6% по сравнению 
с предыдущим кварталом. В I квартале 2013 года большинство 
экспертов, участвовавших в опросе Bloomberg, ожидают даль-
нейшего снижения ВВП, после чего экономика валютного блока 
понемногу стабилизируется и перейдет к росту. 

Согласно прогнозам Европейского центрального банка и Ев-
рокомиссии, ВВП еврозоны сократится на 0,3% в этом году.

NASDAQ покупает площадку по торговле  
госбумагами eSpeed за $1,23 млрд

NASDAQ OMX Group Inc. договорилась о покупке электронной 
площадки по торговле американскими гособлигациями eSpeed 
у брокерской фирмы BGC Partners Inc., пишет MarketWatch.

Оплата будет произведена денежными средствами и акция-
ми на общую сумму $1,23 млрд.

Эта сделка станет вторым крупным приобретением NASDAQ 
менее чем за четыре месяца. Это указывает на то, что NASDAQ 
планирует расширять присутствие и усиливать позиции в самых 
различных сегментах торговли, включая ценные бумаги с 
фиксированным доходом и европейские фьючерсы, на фоне 
слияния других бирж.

За последние два года консолидация в отрасли усилилась, 
ведущие конкуренты NASDAQ объявляли о подписании 
эпохальных сделок (хотя не все из них были в конечном итоге 
реализованы). В частности, крупнейший конкурент — NYSE 
Euronext — в декабре прошлого года был приобретен 
IntercontinentalExchange Inc. (ICE) за $8,2 млрд акциями и 
денежными средствами.

NASDAQ OMX, которая наиболее известна своими фондовыми 
рынками, планирует получить контроль над eSpeed — 
электронной платформой, являющейся одним из крупнейших 

мест торговли госбумагами США между банками и фирмами с 
ежедневным оборотом порядка $200 млрд.

«Это важный стратегический шаг вперед для нас», — заявил 
главный исполнительный директор NASDAQ Роберт Грейфелд в 
интервью изданию.

NASDAQ рассчитывает на то, что приобретение eSpeed при-
ведет к повышению прибыли в первый год после завершения 
покупки без учета связанных с нею расходов. Денежная состав-
ляющая сделки составляет около $750 млн.

В 2012 году выручка платформы eSpeed составила почти 
$100 млн, по данным BGC.

NASDAQ планирует завершить сделку, которая должна быть 
одобрена регулирующими органами, в середине 2013 года.

Консультантами биржи выступали Deutsche Bank AG и 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, советниками BGC яв-
лялись Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Cantor Fitzgerald & Co.

С начала текущего года акции NASDAQ подорожали на 28%, 
а BGC — на 11%.

Индекс промактивности iSM Manufacturing упал в 
марте больше прогноза

Индекс производственной активности в США (ISM 
Manufacturing) упал в марте 2013 года до 51,3 пункта с 54,2 
пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института 
управления поставками (ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозиро-
вали снижение индекса до 54 пунктов.

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о сниже-
нии деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 
50 пунктов — о ее росте.

Слабое улучшение ситуации в мировой экономике и опасе-
ния относительно влияния масштабного секвестра бюджетных 
расходов на рост экономики США могут вынудить некоторые 
компании сократить активность. С другой стороны, восстанов-
ление рынка жилья и гибкий потребительский спрос способны 
ослабить негативные последствия этих факторов.

Среднее значение показателя в 2012 году составляло 51,7 
пункта, в 2011 году — 55,2 пункта. Рассчитываемый ISM ин-
декс, отслеживающий поступление новых заказов в США, об-
рушился до 51,4 пункта с 57,8 пункта в феврале, индекс заня-
тости вырос до 54,2 пункта с 52,6 пункта месяцем ранее.

На долю производственного сектора приходится порядка 
12% американской экономики.

Доллар опустился ниже 93 иен в ожидании статданных 
из США, упал до $1,2863 за евро

Доллар дешевеет во вторник по отношению к евро и иене в 
ожидании данных с рынка труда США, опустившись ниже 93 
иен впервые за месяц, сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики считают, что данные министерства труда США, 
которые будут обнародованы в пятницу, покажут, что восста-
новление занятости в стране идет недостаточно быстрыми тем-
пами, чтобы оправдать сокращение объемов стимулирования 
Федеральной резервной системой. 

Курс евро поднялся к 8:45 МСК во вторник до $1,2863 с 
$1,2849 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

За евро дают 119,35 иены против 119,79 накануне. Доллар 
подешевел до 92,78 иены с 93,23 иены по итогам торгов в поне-
дельник.
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«Экономика США недостаточно сильна, чтобы обеспечить 
существенное снижение безработицы. Учитывая, что этот по-
казатель — один из основных, на которые смотрит ФРС, мы не 
считаем, что Федрезерв будет сокращать стимулирование», — 
заявил Bloomberg экономист Commonwealth Bank of Australica 
Питер Драгисевич.

По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, 
число рабочих мест в США, вероятно, выросло на 200 тыс. в 
марте после повышения на 198 тыс. в феврале, но безработица 
при этом осталась на февральском уровне — 7,7%. 

ФРС на мартовском заседании подтвердила намерение удер-
живать базовую процентную ставку у нуля как минимум до тех 
пор, пока безработица остается выше 6,5%, а прогноз инфля-
ции не превышает 2,5%.

Рост иены поддерживают и опасения, связанные с позицией 
премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заявил во втор-
ник парламенту, что Банку Японии не следует «жертвовать 
всем» для достижения целевой инфляции в 2%. Эксперты по-
лагают, что такие высказывания являются сигналом о том, что 
поддержка экономики будет менее активной, чем предполага-
лось ранее. 

Цены на нефть снижаются во вторник,  
Brent опустилась до $110,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются во 
вторник на слабых данных о производственной активности в 
США и ожиданиях роста товарных запасов нефти в стране до 
максимума за 22 года, сообщает агентство Bloomberg.

Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:45 МСК опустилась на $0,28 (0,25%) — до 
$110,80 за баррель. По итогам предыдущих торгов эти контракты 
подорожали на $1,06 (0,96%), до $111,08 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к 
этому времени на $0,32 (0,33%) — до $96,75 за баррель. В по-
недельник фьючерсы упали в цене на $0,16 (0,16%) — до 
$97,07 за баррель.

Участники рынка ждут данных министерства энергетики 
США, которые, вероятно, покажут рост товарных запасов нефти 
в стране 11-ю неделю подряд на фоне близких к максимуму за 
20 лет темпов добычи. Предполагается, что объем запасов не-
фти увеличился на 2,3 млн баррелей. Доклад Минэнерго будет 
обнародован в 18:30 МСК в среду. 

Кроме того, инвесторы обеспокоены закрытием нефте-
провода Pegasus в США, принадлежащего ExxonMobil Corp. 
Оператор прекратил перекачку нефти по Pegasus, по кото-
рому поставляется нефть со Среднего Запада на побережье 
Мексиканского залива, 29 марта из-за утечки в штате Ар-
канзас.

Глава ЦБ Кипра  
постарался развеять опасения  

по поводу банковских ограничений
Председатель центрального банка Кипра Паникос Деметриа-

дес в интервью Financial Times постарался развеять самые 
разные опасения относительно ограничений, призванных сдер-
жать отток капитала из страны. 

«Я не могу точно сказать, сколько будут действовать банков-
ские ограничения — 7 дней или 14. Нам придется снимать их 

постепенно», — заявил П.Деметриадес. 
Дополнительные опасения у всех, кто внимательно следит 

за судьбой Кипра, вызвали сообщения о том, что вкладчики 
крупнейшего банка острова Bank of Cyprus могут потерять 
намного большие суммы, чем предполагалось ранее. В связи 
с этим высказывались мнения, что как только прекратится 
действие ограничений, отток капитала с Кипра будет не оста-
новить. 

П.Деметриадес не разделяет эту точку зрения: «Как только 
люди поймут, насколько хорошо капитализированы банки, для 
бегства капитала будет мало причин». Предложенный «план 
спасения» превратит Bank of Cyprus в «один из наиболее хоро-
шо капитализованных банков мира», считает он.

По оценкам аналитиков, достаточность основного капитала 
первого уровня Bank of Cyprus сразу после выделения помощи 
будет близка к 20%, но через три года с учетом признания всех 
списаний опустится до вполне соответствующих международным 
стандартам 9%.

Центральный банк Кипра сообщил в субботу, что 37,5% от 
суммы незастрахованных вкладов (свыше 100 тыс. евро) в Bank 
of Cyprus PCL будут конвертированы в акции этого коммерчес-
кого банка, еще 22,5% средств будут заморожены на несколько 
месяцев — до завершения реструктуризации кредитной орга-
низации. В связи с этим сложилось мнение, что убытки вклад-
чиков Bank of Cyprus составят порядка 60%, а не 40%, как пла-
нировалось ранее. 

Однако глава ЦБ уверен, что полное списание 22,5%, которые 
он назвал «существенным буфером», не потребуется. 

Вместе с тем, как отмечает издание, в первой подобной бе-
седе с журналистами с начала финансового кризиса в остров-
ном государстве П.Деметриадес попытался отразить обвине-
ния в том, что именно ЦБ виноват в проблемах такого размаха 
на Кипре.

«И многие простые люди, и политики не понимают, кто и 
что именно сделал, — сказал он FT. — То, что сделали мы,  — 
реализовали упорядоченным образом согласованное с Евро-
группой. Мы не принимали участия в этом решении. Это было 
политическое решение. Я подозреваю, что как только люди 
осознают, что именно произошло, они поймут, что 
центральный банк сыграл огромную роль в стабилизации си-
туации».

П.Деметриадес ответил отказом на призывы практических 
всех политических партий Кипра подать в отставку и взять на 
себя вину за крах финансовой системы страны. Вместе с тем 
независимые аналитики считают, что именно открытый кон-
фликт между главой ЦБ и президентом Никосом Анастасиаде-
сом привел к обострению ситуации на Кипре. 

Во вторник представители правительства Кипра проведут 
переговоры с миссией Международного валютного фонда, Евро-
комиссии и Европейского Центробанка в рамках подготовки к за-
седанию Еврогруппы, которое состоится позднее на этой неделе. 

Как ожидается, Кипр запросит смягчения условий предостав-
ления помощи: ему уже удалось выторговать продление срока 
выхода на первичный профицит бюджета с 2016 до 2017 года, 
теперь кипрские власти рассчитывают получить еще год и про-
длить срок до 2018 года. 

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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44. ЛАГУН МИКОЛА ІВАНОВИЧ 33

45. ПАТ ЛЕМЕШIВСЬКЕ 14

46. ПрАТ ЛУКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 198 13

47. ДТГО ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 6

48. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ" 12

49. ПрАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ "КАЛИНКА" 13

50. ПрАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
"ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС"

6

51. АТЗТ НАТАЛКА І ПЕТРО 18

52. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФТІНВЕСТ" 17

53. ПАТ НІЖИНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 12

54. ПрАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 14

55. ТОВ ПАРИТЕТ-ІНВЕСТ 32

56. ПрАТ ПЕРСПЕКТИВА 1 17

57. ПАТ ПІВДЕНЬЗАХІДШЛЯХБУД 25

58. ПІФ "КОНСУЛ" ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА 
КОМПАНІЯ"

26

59. ПІФ "ПАТРОН" ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА 
КОМПАНІЯ"

26

60. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ВОЛИНЬГАЗ" 5

61. ПрАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 23

62. ПрАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 23

63. ПрАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 24

64. ПрАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 24

65. ВАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 21

66. ВАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 33

67. ПрАТ РЕВЕНЬ 9

68. ТОВ РУШ 19

69. ПрАТ СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 32

70. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 9

71. ПрАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ 5

72. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРАНД-ПОЛІС" 17

73. ПАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 19

74. ВАТ ТЕРНОПІЛЬГАЗБУД 30

75. ПАТ ТИСМЕНИЦЬКА "СІЛЬГОСПХІМІЯ" 29

76. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" 15

77. ПрАТ УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ 29

78. ПрАТ УКРЕНЕРГОЗБУТ 28

79. АТЗТ УКРМЕТАЛОТОРГ 8

80. ПАТ УКРСИББАНК 7

81. ПрАТ УКРТЕХПРИЛАД ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ 25

82. ПАТ УНІКОМБАНК 30

83. ПрАТ ХАРКIВСЬКИЙ ЮВЕЛIРНИЙ ЗАВОД 13

84. ПрАТ ХАРКIВСЬКИЙ ЮВЕЛIРНИЙ ЗАВОД 13

85. ПрАТ ХАРКIВСЬКИЙ ЮВЕЛIРНИЙ ЗАВОД 13

86. АТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2 13

87. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ" 8

88. ЗАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 11

89. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 30

90. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ЧЕРНІГІВСЬКА 
ГОРІЛКА"

18

91. ПрАТ ШАЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 23

92. ПрАТ ЮРИДИЧНА ФIРМА "ЛЕКС ПЛЮС" 26

93. ВАТ ЯВОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 31

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125364
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
02.04.2013 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


