
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнфОРМАцІйнІ ПОВІДОМЛЕннЯ тА нОВини нКцПфР

нКцПфР зупинила, 
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення корпоративного інвестиційного 
фонду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації, затвердже-
ного рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 20.08.2010 № 1324, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 13.10.2010 за № 919/18214, зупинено обіг акцій ПУБЛІч
нОгО АКцІОнЕРнОгО тОВАРиСтВА «ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКО
ВАний ВЕнчУРний КОРПОРАтиВний ІнВЕСтицІйний фОнД 
«УКРАЇнСьКІ РЕСУРСи», яке є правонаступником Відкритого акціо-
нерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний кор-
поративний інвестиційний фонд «Українські земельні ресурси», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34352827, реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 133464, активами якого управляє Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «Конкорд Ессет 
Менеджмент», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34927435, крім 
операцій, пов'язаних з викупом акцій, та правочинів щодо спадку-
вання акцій для розрахунків з акціонерами Публічного акціонерного 
товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоратив-
ний інвестиційний фонд «Українські ресурси» - розпорядження  
№ 0063–ЗОСІ від 15 квітня 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого рі-

шенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних сертифі-
катів ЗАКРитОгО нЕДиВЕРСифІКОВАнОгО ПАйОВОгО ІнВЕСти
цІйнОгО фОнДУ «фІнАРт 2012» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
2321417) тОВАРиСтВА З ОБМЕЖЕнОю ВІДПОВІДАЛьнІСтю «КОМ
ПАнІЯ З УПРАВЛІннЯ АКтиВАМи «тАСК  ІнВЕСт» (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ: 34045704), крім операцій, пов'язаних з викупом інвес-
тиційних сертифікатів та правочинів щодо спадкування інвестиційних 
сертифікатів для розрахунків з учасниками Закритого недиверсифіко-
ваного пайового інвестиційного фонду «ФІНАРТ 2012» - розпоря
дження № 0064–ЗОСІ від 15 квітня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої  особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департамен-
ту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних 
інвесторів, відповідно до пункту 2.3 Положення про порядок вилу-
чення пайового інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 № 107, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за  
№ 402/10682 (із змінами), та відповідно до наданих документів Това-
риством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «ТАСК-інвест», місцезнаходження: 01033, м. Київ,  вул. Тара-
сівська, буд. 9, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34045704, на 
вилучення з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного 
фонду «ФІНАРТ Перший» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2211333) у 
зв’язку з його ліквідацією скасовано реєстрацію регламенту ПАйО
ВОгО ІнтЕРВАЛьнОгО ДиВЕРСифІКОВАнОгО ІнВЕСтицІйнОгО 
фОнДУ «фІнАРт ПЕРший» тОВАРиСтВА З ОБМЕЖЕнОю ВІДПОВІ
ДАЛьнІСтю «КОМПАнІЯ З УПРАВЛІннЯ АКтиВАМи «тАСКІнВЕСт», 
зареєстрованого 25.05.2009 року. Анульовано свідоцтво про внесен-
ня до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРит тЯ Ін фОР МА цІЇ нА фОн ДО ВО МУ Рин КУ

№75 (1579) 18.04.2013 р.
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду 
«ФІНАРТ Перший» Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком-
панія з управління активами «ТАСК-інвест» від 25.05.2009 року  
№ 1333, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку - розпорядження № 0066–ІС від 16 квітня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої  особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Прикар-
патського територіального управління, на підставі пункту 1.2. роз-
ділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання 
свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням 
Комісії від 30.12.1998р. №222 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
14.07.2005р. №398), зупинено обіг акцій ВАт «ХМЕЛьницьКЕ ПІД
ПРиЄМСтВО «ОБЛАгРОПОСтАч» (29000, м. Хмельницький,  
вул. Чорновола, 41/2; код ЄДРПОУ: 00913835) у зв’язку з припинен-
ням діяльності акціонерного товариства шляхом його реорганізації – 
розпорядження № 11ПР4З від 12.04.2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої  особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника Дні-
провського територіального управління, на підставі Наказу Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.04.2013р. 
№75К, пункту 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про надання повноважень уповноваженої особи 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
07.02.2012р. № 249 та підпункту  1.2 пункту 1  Розділу ІІІ  «Порядку  
скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про ре-
єстрацію випусків акцій», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 
30.12.1998р. № 222 (із змінами та доповненнями), зупинено обіг ак-
цій ПРиВАтнОгО АКцІОнЕРнОгО тОВАРиСтВА «СПОРт  МОтОР» 
(72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 69/2, код 
за ЄДРПОУ - 25220352) у зв’язку з реорганізацією акціонерного това-
риства - розпорядження № 6 Дн1З від  15.04.2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої  особи Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку, начальника Прикарпатського тери-
торіального управління,  відповідно до п.3, п.4 рішення Комісії № 240 від 
16.05.2005р. «Про передачу повноважень територіальним управлінням 
Комісії щодо скасування реєстрації випусків акцій акціонерних това-
риств, які виключені із Єдиного державного реєстру підприємств та ор-
ганізацій України (Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх ліквідацією», скасовано випуск 
акцій у зв’язку з ліквідацією товариства:

ВАт «КЕЛьМЕнЕцьКЕ АтП 17738» (60100, Чернівецька обл., смт. 
Кельменці, вул. Жукова, 13; код за ЄДРПОУ: 05461243), розмір ста-
тутного фонду: 149180 грн, розділений на 596720 шт. простих імен-
них акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій №148/25/1/98 від 27.11.1998р., видане Чернівецьким 
територіальним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило 
чинність – розпорядження № 7ПР3С від 12.04.2013 року.

ВАт «КЕЛьМЕнЕцьКА СМтС» (60100, Чернівецька обл., Кельме-
нецький р-н, с. Вороновиця; код за ЄДРПОУ: 32171839), розмір ста-
тутного фонду: 185900 грн, розділений на 743600 шт. простих імен-
них акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій №18/25/1/02 від 26.12.2002р., видане Чернівецьким 
територіальним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило 
чинність – розпорядження № 8ПР3С від 12.04.2013 року.

*     *     *
Центральний територіальний департамент Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку на виконання п. 3 рішення Комісії 
від 16.05.05 №240 «Про передачу повноважень територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

щодо скасування реєстрації  випусків акцій акціонерних товариств, 
які виключені з Єдиного державного реєстру  підприємств та органі-
зацій України (Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб - підприємців) у зв’язку з їх ліквідацією», зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 07.09.05р. за №1004/11284, 
направляє копії розпоряджень про скасування реєстрації випуску ак-
цій акціонерних товариств, а саме:

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МЕгАПОЛІС» (код за  
ЄДРПОУ: 00309329, 01023, м. Київ,  вул. Шота Руставелі, буд. 16, 
розмір статутного капіталу: 3 856 919, 00 гривень, кількість акцій за 
типами та категоріями: 15 427 676 штук простих іменних акцій,  
номінальна вартість: 0,25 гривень, номер та дата свідоцтва про ре-
єстрацію випуску акцій: №354/1/11 від 04.07.2011 року, форма іс-
нування: бездокументарна, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність 
– розпорядження №27цДС від  16 квітня 2013 року.

ВІДКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МЕХАнІЗОВАнЕ БУДІВЕЛь
нЕ УПРАВЛІннЯ №5» (код за ЄДРПОУ: 36424149, 01103, м. Київ,   
вул. Кіквідзе, буд. 18),   розмір статутного капіталу: 29500000, 00 гри-
вень, кількість акцій за типами та категоріями: 118 000 000 штук про-
стих іменних акцій, номінальна вартість: 0,25 гривень, номер та дата 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: №40/10/1/09 від 06.04.2009 
року, дата видачі 08.05.2009 року, форма існування: бездокументарна, 
видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку у м. Києві , вважати таким, що втратило чин-
ність – розпорядження №28цДС від  16 квітня 2013 року.

ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АІСтК» (код за ЄДРПОУ: 
23717433, 04209, м. Київ,  вул. Полярна, буд. 20), розмір статутного 
капіталу: 24 000, 00 гривень, кількість акцій за типами та категоріями: 
2 400 штук простих іменних акцій, номінальна вартість: 10,00 гривень, 
номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: №828/10/1/98 
від 07.09.1998 року, форма існування: документарна, видане  Управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у  
м. Києві та Київській області, вважати таким, що втратило чинність – 
розпорядження №29цДС від  16 квітня 2013 року.

ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КЛЕРМОнт УКРАЇнА» (код 
за ЄДРПОУ: 33105657, 01030, м. Київ,  вул. Богдана Хмельницького, 
буд. 31/27 А), розмір статутного капіталу: 1 300 000, 00 гривень, 
кількість акцій за типами та категоріями: 1 300 штук простих імен-
них акцій, номінальна вартість: 1000,00 гривень, номер та дата сві-
доцтва про реєстрацію випуску акцій: №116/10/1/2005 від 14.06.2005 
року, форма існування: документарна, видане Управління Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та Київ-
ській області, вважати таким, що втратило чинність – розпоря
дження №30цД від  16 квітня 2013 року.

нКцПфР повідомляє про ліцензування на фондовому ринку
У національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  ану

льовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фон
довому ринку:

тОВАРиСтВУ З ОБМЕЖЕнОю ВІДПОВІДАЛьнІСтю «СІАМ  КАПІ
тАЛ» (03022, м. Київ, вулиця Кайсарова, будинок 11 «А», код за  
ЄДРПОУ: 35723951) ліцензію серії АГ № 580113 від 22.12.2011 на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, на 
підставі заяви про анулювання ліцензії, відповідно до підпункту 1.1 
пункту 1 глави 4 Порядку – наказ № 225 від 15 квітня 2013 року. 

17.04. 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.
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Херсонський комбі-
нат хлібопродуктів» 

1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента Херсонська область, 73024, м. Херсон, вул. Порт-

Елеватор 5 1.4.ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00952367 
1.5. Міжміський код та телефон (0552) 263612 
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента АО1 № 616493
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 15.05.1998 
1.8. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.hkhp.com.ua 
1.9. Розмір статутного капіталу емітента 67 585 200,00 
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 105067 85754
Основні засоби (за залишковою вартістю) 50186 54126
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3406 2256
Сумарна дебіторська заборгованість 36633 20039
Грошові кошти та їх еквіваленти 1422 3162
Власний капітал 66544 66561
Статутний капітал 67585 67585
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12812 -19309
Довгострокові зобов'язання 149 175
Поточні зобов'язання 37446 18475
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.014835988944 0.000817486669
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0.014835988944 0.000817486669

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 270340800 270340800
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

5.211 0

Вартість чистих активів 66544 63561

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Вищий орган управління - Загальні збори акцiонерiв. Товариство зобов'язане щороку скликати 

Загальнi збори. Рiчнi (чергові) загальні збори скликаються не рiдше одного разу на рiк та повиннi 
бути проведенi не пiзнiше чотирьох мiсяцiв після закінчення фінансового року, тобто не пiзнiше 30 
квiтня наступного за звітним року. Усі iншi Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контро-
лює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлю-
ється Загальними зборами вiдповiдно до вимог законодавства України. . Наглядова рада 
обирається Загальними зборами з числа фізичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, 
та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв строком на 3 (три) роки.. Голова Наглядової ради 
Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд 
кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом, який здiйснює управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння Товариства обирається у складi не менше  
5 (п'яти) осiб Наглядовою радою Товариства. Голова Правлiння обирається Наглядовою ра-
дою в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Правлiння. 

Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними зборами 
акцiонерiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають 
повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв строком на 3 роки у 
кiлькостi не менше 3-х осiб.

Інформація про засновників емітента.
юридичні особи: Засновник - Регiональне вiддiлення Фонду держмайна України в 

Херсонськiй областi (код за ЕДРПОУ 21295778) - 0.000000000000 %; Засновник - Орендне 
пiдприємство «Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв» (код за ЕДРПОУ 00952367) - 
0.000000000000 %; Учасник - Компанiя «Дабл ю Джей Венчурз Лiмiтед» (WJ Ventures Limited 
(код за ЕДРПОУ не має) - 96.246424513059 %.

фізичні особи: Учасник - 604 фiзичних особи - 3.753575486971 %
Усього - 100.000000000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу – Акції. Код випуску UA4000071997. Форма випуску та форма існування – Бездо-

кументарна, іменні. Тип - іменні прості. Кількість – 270340800 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. за 
акцію, статутний капітал 67 585 200,00грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000%. Випуск 
акцій зареєстрований 08.06.2010 року ДКЦПФР, свідоцтво № 351/1/10. Випуск акцій повністю роз-
міщений. Свої акцiї до продажу на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв Товариство не ви-
ставляло, заяв на доауск цiнних паперiв до котиру-вання на фондових бiржах не надавало.

2.Іінших цінних паперів ПАТ «Херсонський КХП» не випускало
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Товариство реєстратора не змінювало. Депозитарну дiяльнiсть зберiгача ц/паперiв здій-

снює ПАТ ТФБ «Контракт», код ЄДРПОУ 19361746. Місцезнаходження: 01025, Київська обл., 
м. Київ, вул. Воздвиженська 58. Ліцензія АВ № 520240, видана ДКЦПФР 19.12.2005. Договір 
на надання послуг №1-Е/402 вiд 14.05.2010 року.

6. Інформація про загальні збори
Черговi збори акцiонерiв вiдбулися 19.04.2012 року за адресою 73024, Херсонська об-

ласть, м.Херсон, вул.Порт елеватор 5., кворум зборів - 96.580847212112%.

Питання порядку денного: 1. Про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв. 2. Про затвердження порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про 
прийняття рiшення про результат розгляду звiту Правлiння Товариства про результати 
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011р. та його затвердження. 4. Про прий-
няття рiшення про результат розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2011р. та його за-
твердження. 5. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї щодо результатiв фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2011р. та його 
затвердження. 6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011р. 7. Про 
прийняття рiшення про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, 
передбачених чинним законодавством i про можливiсть виплати дивiдендiв. 8. Про затвер-
дження основних напрямкiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв на 2012р. 9. Про 
дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про встановлення 
кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членiв Наглядової ради Това-
риства. 12. Про пiдписання з членами Наглядової ради договорiв (контрактiв). 

Черговi збори акцiонерiв вiдбулися 11.03.2013 року за адресою 73024, Херсонська об-
ласть, м.Херсон, вул.Порт елеватор 5., кворум зборів - 96.480083401%.

Питання порядку денного: 1. Про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв. 2. Про затвердження порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про 
прийняття рiшення про результат розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово - 
господарської дiяльностi Товариства за 2012р. i його затвердження. 4. Про прийняття рiшення про 
результат розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2012р. та його затвердження. 5. Про при-
йняття рiшення про результат розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв 
фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012р. i його затвердження. 6. Про затвер-
дження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012р. 7. Про прийняття рiшення про розподiл 
прибутку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодав-
ством i про можливiсть виплати дивiдендiв. 8. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства та затвердження його планiв на 2013р. 9. Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства у зв’язку iз закiнченням строку повноважень. 10. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 11. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товари-
ства в новiй редакцiї. 12. Про переднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Това-
риством протягом не бiльше як 1 року в ходi його господарської дiяльностi. 13. Про дострокове 
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 14. Про встановлення кiлькiсного 
складу Наглядової ради Товариства. 15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 16. Про 
пiдписання з членами Наглядової ради договорiв (контрактiв). 

7. Інформація про дивіденди
Протягом 2011-2012 року дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) про достовірність фінансової звітнос-

ті за 2012 рік публічного акціонерного товариства «Херсонський комбінат хлібопродуктів».
Перевiрка здiйснена директором ТОВ АФ «Профi-Аудит» Плесняєвою-Iващенко С.М. 

(сертифiкат аудитора серiя А №003502 вiд 29.10.1998р., дiйсний до 29.10.2017 р.). Перевiрка 
проведена на пiдставi Договору №31а вiд 07.12.2012р. Перевiрка проводилась з 25.02.2013р. 
по 11.03.2013р.

Думка аудитора (Висрновок)
На мою думку фiнансовi звiти представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнфор-

мацiю щодо активiв, зобов’язань, власного капiталу та фiнансового стану ПАТ «Херсонський 
КХП» на 31.12.2012р. у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних положень (стан-дартiв) бухгал-
терського облiку та фінансової звітності.

На основi проведених мною тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому 
ведеться пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк i 
фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-IV (далi – Закон №996), затверджених 
Міжнародних стандартів бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань 
органiзацiї бухгалтерського облiку, Наказу керiвництва ПАТ «Херсонський КХП» «Про 
облiкову полiтику» вiд 11.09.2012р. №336 iз змiнами (далi – наказ «Про облiкову полiтику»).

На мою думку, склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть їх оцiнки в цiлому та ступiнь 
розкриття вiдповiдають вимогам МСБО №38 та наказу «Про облiкову полiтику».

На мою думку, данi фiнансової звiтностi пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв 
аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв та первинним документам, наданим 
менi на розгляд. 

Вважаю, що склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь 
розкриття iнформацiї в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам МСБО №16 та наказу 
«Про облiкову полiтику».

Я зазначаю, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi 
ПАТ «Херсонський КХП» станом на 31.12.2012 року достовiрно.

На мою думку, створенi забезпечення в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Міжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку та Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.

На мою думку, визнання, облiк та оцiнка зобов’язань пiдприємства в усiх суттєвих аспек-
тах вiдповiдають вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського облiку та Мiжнародним 
стандартам фiнансової звiтностi.

Я вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i 
достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв пiдприємства, а також розкриває 
iнформацiю про них

У ходi аудиту не виявлено викривлення фiнансової звiтностi.
Директор ТОВ АФ «Профi-Аудит» С.М. Плесняєва-Iващенко (Сертифiкат аудитора серiя А 

№003502 вiд 29.10.1998р., дiйсний до 29.10.2017р.) « 11» березня 2013р.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії - 16.04.2013року, текст річної інформації оприлюднений в мережі Інтернет на 
сторінці www.hkhp.com.ua 16.04.2013 року.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
12.2. голова правління                                                     Бєліков С.М.. М.П. 16..04.2013р.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ХЕРСОнСьКий КОМБІнАт ХЛІБОПРОДУКтІВ»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Софія"
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: бульв.  Незалежності, 16, Бровари, 

Київська область, 07400
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04594605
1.5. Міжміський код та телефон: (04594)51445
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

АОО № 092182

1.7. Дата державної реєстрації: 17.08.1993
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

www.sophia.com.ua

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 18349 20148
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8141 10036
Довгострокові фінансові інвестиції 83 83
Запаси 6817 5998
Сумарна дебіторська заборгованість 2385 2721
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 352
Власний капітал 13384 13639
Статутний капітал 1817 1817
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1531 -1279
Довгострокові зобов'язання 266 416
Поточні зобов'язання 4369 5641
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,05 0,21
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,05 0,21
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5190000 5190000
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 13384 13639

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Вищим органом управління емітента є загальні збори акціонерів, Правління – здійснює 

управління поточною діяльністю товариства, Наглядова рада – здійснює контроль та регу-
лює діяльність правління, Ревізійна комісія – здійснює перевірку фінансово-господарської 
діяльності товариства.

Інформація про посадових осіб емітента 
голова Правління  чаюн Володимир григорович; серія, номер, дата видачі та наймену-

вання органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1960 року народження. Освіта: вища, Київ-
ський технологiчний iнститут легкої промисловостi. Стаж керівної роботи (років): 26. Най-
менування підприємства та попередня посада, яку займав: Фiрма «Украмтекс», технiчний 
директор. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачува-
лась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні 
посади: технічний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких 
інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Правління  накалюжний Анатолiй Iванович; серія, номер, дата видачі та наймену-
вання органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1959 року народження. Освіта: вища, Київ-
ський технологiчний iнститут легкої промисловостi. Стаж керівної роботи (років): 21. Най-
менування підприємства та попередня посада, яку займав: Фiрма «Украмтекс», начальник 
вiддiлу матерiально-технiчного постачання та збуту. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. 

Попередні посади: начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання та збуту.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 

на розкриття паспортних даних особа не надавала.
член Правління  Коляда галина Василiвна; серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1948 року народження. Освіта: вища, Київський 
технологiчний iнститут легкої промисловостi. Стаж керівної роботи (років): 30. Найменуван-
ня підприємства та попередня посада, яку займав: Фiрма «Укрампекс», начальник планово-
виробничого вiддiлу. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою ін-
струкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Попередні посади: начальник планово-виробничого вiддiлу.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 

на розкриття паспортних даних особа не надавала.
член Правління  Сидорчук Алла Євгенiвна; серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1962 року народження. Освіта: вища, Київський 
технологiчний iнститут легкої промисловостi. Стаж керівної роботи (років): 14. Найменуван-
ня підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «Софiя», голова об'єднаного проф-
кому. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Вина-
города в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Попередні посади: голова об'єднаного профкому.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 

на розкриття паспортних даних особа не надавала.
член Правління  Барило Володимир Миколайович; серія, номер, дата видачі та найме-

нування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1955 року народження. Освіта: середня 
спецiальна, Київський топографiчний технiкум. Стаж керівної роботи (років): 17. Наймену-
вання підприємства та попередня посада, яку займав: Фiрма «Украмтекс», старший поміч-
ник майстра. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкці-
єю. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Попередні посади: старший помічник майстра.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 

на розкриття паспортних даних особа не надавала.
член Правління  Ячменькова тамара Iванiвна; серія, номер, дата видачі та найменуван-

ня органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1966 року народження. Освіта: Вища, Київ-
ський технологічний інститут легкої промисловості. Стаж керівної роботи (років): 15. Най-
менування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «Софiя», начальник 
швейного виробництва. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Попередні посади:начальник швейного виробництва. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 

на розкриття паспортних даних особа не надавала.
головний бухгалтер  Обривкiна Любов Iванiвна; серія, номер, дата видачі та наймену-

вання органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1954 року народження. Освіта: вища, 
Чернiвецький державний унiверситет. Стаж керівної роботи (років): 36. Найменування під-
приємства та попередня посада, яку займав: Фiрма «Укрампекс», головний бухгалтер.. Пов-
новаження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у пер-
сональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Попередні посади: головний бухгалтер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 

на розкриття паспортних даних особа не надавала.
голова Ревізійної комісії  грабовенко неонiла Олексiївна; серія, номер, дата видачі та най-

менування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1966 року народження. Освіта: вища, Ки-
ївський технологiчний iнститут легкої промисловостi. Стаж керівної роботи (років): 10. Най-
менування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «Софiя», провiдний iнженер з 
охорони працi, технiки безпеки та протипожежної безпеки. Повноваження та обов'язки посадо-
вої особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Попередні посади:провiдний iнженер з охорони працi, технiки безпеки та проти-
пожежної безпеки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підпри-
ємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

голова ради товариства  Компанiя «Стадвелл Холдiнгз Лiмiтед», (код 247843) Повно-
важення та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в гро-
шовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персо-
нальному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

член ради товариства  тичина Вiктор Леонiдович; серія, номер, дата видачі та найме-
нування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1962 року народження. Освіта: Вища, 
Міжнародна академія управління персоналом. Стаж керівної роботи (років): 11. Наймену-
вання підприємства та попередня посада, яку займав: Фiрма «Украмтекс», головний енер-
гетик. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Вина-
города в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Попередні посади: 
головний енергетик. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших під-
приємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член ради товариства  Боровик Ольга федорiвна; серія, номер, дата видачі та найме-
нування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1970 року народження. Освіта: вища, 
Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну. Стаж керівної роботи (років): 10. 
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «Софiя», провiдний 
iнженер. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачува-
лась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Попередні 
посади: провiдний iнженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких ін-
ших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

юридичні особи:
Компанія «Стадвелл Холдингз Лімітед» (код 247843), місцезнаходження: Посейдо-

нос,1, Ледра бізнес Центр, Нікосія, , Кіпр, 02406. Засновнику/учаснику належить 63,996% 
від загальної кількості акцій (часток, паїв).

тОВ «фiрма Украмтекс» (код за ЄДРПОУ 19344015), місцезнаходження: Незалежнос-
ті,16, Бровари, д/н, Київська, , 07400. Засновнику/учаснику належить 0,867% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “СОфІЯ”
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

фізичні особи:
Загальна кiлькiсть фiзичних осiб  акцiонерiв 2038. Засновнику/учаснику належить 

35,137% від загальної кількості акцій (часток, паїв).
4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 18.06.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 427/1/10, 

орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код 
цінного папера - UA1002241008, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, 
форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні,  номінальною вартістю 0,35 грн. у 
кількості 5190000 штук, загальною номінальною вартістю 1816500 грн., що складає 100% у 
статутному капіталі. Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здій-
снюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових 
біржах: за звітний період акції акціонерного товариства не проходили процедуру лістингу/деліс-
тингу. В 2013 році товариство планує пройти процедуру включення до біржового списку фондо-
вої біржи. Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про 
мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається.

Процентні облігації – товариство процентних облігацій не випускало.
Дисконтні облігації - товариство дисконтних облігацій не випускало.
Цільові (безпроцентні) облігації – товариство цільових (безпроцентних) облігацій не ви-

пускало.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) 

(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) – інших цінних папе-
рів товариство не випускало.

Інформація про похідні цінні папери – похідних цінних паперів товариство не випускало.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 

у депозитарній системі України
Емітент у 2012 році не змінював особу, яка веде облік прав власності на цінні папери 

емітента у депозитарній системі України.
6. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 05.04.2012 року. Кворум зборів: 89,29% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.
3. Звіт Наглядової Ради про роботу у 2011 році.
4. Звіт Правління про роботу у 2011 році.
5. Звіт Ревізійної комісії яро роботу за 2011 рік.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської 

діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку товариства за 2011 рік.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства та Положень в зв'язку із приведен-

ням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Про надання повноважень Голові правління Товариств щодо підписання змін та до-
повнень до Статуту товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до 
переліку питань порядку денного не подавалось.

Результати розгляду питань порядку денного:
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. 
По восьмому питанню порядку денного вирішили:
8.1. Привести діяльність Відкритого акціонерного товариства «Софія» у відповідність 

до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
8.2. Визначити тип акціонерного товариства як Публічне та змінити найменування Від-

критого акціонерного товариства «Софія» на Публічне акціонерне товариство «Софія».
7. Інформація про дивіденди – дивіденди не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента: товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр» (код за 
ЄДРПОУ - 21647622), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю. Місцезнаходження: Червоноармійська,84, оф.35, р-н. Голосіївський, м. Київ, 03150. 
Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 0439, що видана: Аудиторською палатою Укра-
їни 26.01.2001 року. Контактний телефон: (044) 287-00-15, факс: (044) 287-00-15. Основ-
ний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. 
Аудиторська фірма здійснює аудиторське обслуговування ПАТ «Софiя» на підставі догово-
ру на проведення аудиту № 20 від 01.02.2013 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Фінансова звітність ПАТ «Софія» складена управлінським персоналом відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. Дана концептуальна основа фінансової звіт-
ності є прийнятною. За результатами аудиторської перевірки ПАТ «Софія», проведеної у 
відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, ТОВ «АФ »Регістр» підтверджує, що фінансова звітність, 
складена у рамках переходу ПАТ «Софія» на МСФЗ, у складі Балансу, Звіту про фінансові 
результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів та відповідних При-
міток до фінансової звітності, що містять порівняльну фінансову інформацію.

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

08.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

www.sophia.com.ua в мережі 
Інтернет

08.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. голова правління               чаюн В.г. 08.04.2013

Оголошення про внесення змін до порядку денного 
Загальних зборів акціонерів 30 квітня 2013 р.

ДО УВАги АКцІОнЕРІВ

ПУБЛІчнОгО АКцІОнЕРнОгО тОВАРиСтВА
«КиЄВОСВЯтОшинСьКА АПтЕКА №5»

(надалі Товариство)(08153, Київська область, КиєвоСвятошинський район, м. Бояр
ка, вул. Молодіжна, 76)

Відповідно до пропозиції, що надійшла від акціонера Товариства –юридичної особи, 
яка  володіює 9,25% акцій Товариства, повідомляємо про зміни у порядку денному За-
гальних зборів акціонерів  Публічного акціонерного товариства «Києво-Святошинська ап-
тека №5», місцезнаходження: 08153, Київська область, Києво-Святошинський район, 
м.Боярка, вул. Молодіжна , 76, Код ЄДРПОУ 01977857, які відбудуться «30» квітня 2013 року 
о 11:30 год. за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська (Червоноармійська) 66, к. 206, 
Бізнес-центр «Троїцький»  , а саме - про внесення таких питань до порядку денного:

«10. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства  шляхом 
додаткового розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків (додаткової емісії).

11.Про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «Києво-Святошинська аптека №5». 
Про затвердження умов закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій То-
вариства додаткової емісії. Про затвердження проспекту емісії акцій. Затвердження пе-
реліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій Товариства.

12. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та затвердження 
Статуту в новій редакції.

13. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства. »
Питання 1-9 порядку денного, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, опу-

бліковано «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 61 
(1565) від 29.03.2013 р.

У відповідності до рішення ДКЦПФР№1591 від 19.12.2006 додатково наводимо таку 
орієнтовну інформацію: 

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний 
(2012) та попередній (2011) періоди відповідно (тис.грн.)*: усього активів 1466;1035; 
основні засоби 1288,5;704; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси 75;53; 
сумарна дебіторська заборгованість 9;37; грошові кошти та їх еквіваленти 86;233; влас-
ний капітал 374;13; статутний капітал 141;141; довгострокові зобов’язання відсутні; по-
точні зобов’язання 1092;1022; чистий прибуток/(збиток) (226);(275); середньорічна 
кількість акцій (тис.шт.) 562,4;562,4; кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.) –0,00

* Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки
Виконавчий орган  ПАт «КиєвоСвятошинська аптека №5»

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«гОтЕЛьний КОМПЛЕКС «ЯЛтАІнтУРиСт»

(код ЄДРПОУ 02573711,
місцезнаходження: 98600, Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Ялта, вул. Дражинського, 50)
Повідомляє Акціонерів Товариства про доповнення, внесені до по-

рядку денного Загальних зборів акціонерів.
Загальні збори акціонерів призначені на 29 квітня 2013 року.
Порядок денний опублікований у бюлетені «Відомості Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 61 (1565) від «29» бе-
резня 2013 року.

Даний порядок денний доповнити пунктом:
«8. Обрання лічильної комісії».
Заступник генерального директора
ПАт «г/к «ЯлтаІнтурист»                                            М.Л. новожилов

Річна інформація емітента ПРАт «КРиВОРІЖАгЛОБУД» за 2012 рік
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЖАГЛОБУД"
2. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , 50026, місто Кривий Ріг, проспект Південний, 1А
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01238979
4. Повний текст річної інформації розміщений у загальнодоступній базі 
даних Комісії

Дата розміщення

http://stockmarket.gov.ua/ 15.04.2013
5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

Дата розміщення

http://01238979.smida.gov.ua/ 15.04.2013

6. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

голова Правлiння ______________ фiлоненко Олександр Олександрович
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 17.04.2013
(дата)
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:
ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЕКСПЕРиМЕнтАЛьнОМЕХАнІчний ЗАВОД»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05423432
1.4. Місцезнаходження емітента: 36007, м. Полтава,вул. Ковпака, 21
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0532), 669-917, 661-608
1.6. Електронна поштова адреса емітента: рmz0@ukr.net 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.poltavaemz.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Кислий Петро Федорович (паспорт: КН 697018, виданий 07.08.1998 р. Київським РВ ПМУ 

УМВС України в Полтавській області), володіє 1853800 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що 
складає 0,6866% статутного капіталу емітента Звільнено з посади Голови Наглядової ради 
16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбу-
лись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. 
Посадова особа перебувала на займаній посаді 9 років. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Кислий Петро Федорович (паспорт: КН 697018, виданий 07.08.1998 р. Київським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавській області), володіє 1853800 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що 
складає 0,6866% статутного капіталу емітента Призначений на посаду Голови Наглядової ради 
16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціо-
нерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану по-
саду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: Головний 
радник ПРАТ «ЕМЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дупак Сергій Миколайович (паспорт: КН 010843, виданий 14.06.1995 р. Київським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 0 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що 
складає 0% статутного капіталу емітента Звільнено з посади Члена Наглядової ради 
16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбу-
лись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. 
Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Дупак Сергій Миколайович (паспорт: КН 010843, виданий 14.06.1995 р. Київським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 0 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що 
складає 0% статутного капіталу емітента Призначений на посаду Члена Наглядової ради 
16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акці-
онерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану 
посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: Началь-
ник виробничого відділу ПРАТ «ЕМЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Рудь Дмитро Олексійович (паспорт: КО 352871, виданий 01.03.2002 р. Ленінським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 0 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що 
складає 0% статутного капіталу емітента Звільнено з посади Члена Наглядової ради 
16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбу-
лись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. 
Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Рудь Дмитро Олексійович (паспорт: КО 352871, виданий 01.03.2002 р. Ленінським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 0 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що 
складає 0% статутного капіталу емітента Призначений на посаду Члена Наглядової ради 
16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акці-
онерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану 

посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: інженер з 
підготовки виробництва. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Литвиненко Василь Іванович (паспорт: КН 610164, виданий 23.04.1998 р. Київським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 1348445 шт. простих іменних акцій ПРАТ, 
що складає 0,4994 % статутного капіталу емітента Звільнено з посади Голови Ревізійної ко-
місії 16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі 
відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 
16.04.2013 р. Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Литвиненко Василь Іванович (паспорт: КН 610164, виданий 23.04.1998 р. Київським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавській області), володіє 1348445 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що  
складає 0,4994 % статутного капіталу емітента Призначений на посаду Голови Ревізійної комісії 
16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів 
від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану посаду на строк 
3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: начальник дільниці нестандатно-
го обладнання і металоконструкцій № 2 начальник слюсарно-механічного цеху ПРАТ «ЕМЗ». 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Шапка Андрій Іванович (паспорт: КН 846991, виданий 30.12.1998 р. Октябрським РВ ПМУ 

УМВС України в Полтавській області), володіє 1075694 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що 
складає 0,3984 % статутного капіталу емітента Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії 
16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбу-
лись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. 
Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Шапка Андрій Іванович (паспорт: КН 846991, виданий 30.12.1998р. Октябрським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавській області), володіє 1075694 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що 
складає 0,3984 % статутного капіталу емітента Призначений на посаду Члена Ревізійної комі-
сії 16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів 
акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на 
дану посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: 
електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 
машинах ПРАТ «ЕМЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Шлапко Сергій Олегович (паспорт: ММ 143427, виданий 02.04.1999 р. МВМ Дзержин-
ським РВХМУУМВС України в Харківській області), володіє 2191530 шт. простих іменних ак-
цій ПРАТ, що складає 0,8117 % статутного капіталу емітента Звільнено з посади Члена Реві-
зійної комісії 16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному 
складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 
від 16.04.2013 р. Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Шлапко Сергій Олегович (паспорт: ММ 143427, виданий 02.04.1999 р. МВМ Дзержинським 
РВХМУУМВС України в Харківській області), володіє 2191530 шт. простих іменних акцій  
ПРАТ, що складає 0,8117 % статутного капіталу емітента Призначений на посаду Члена Ревізій-
ної комісії 16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних 
зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена 
на дану посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: 
інженер-технолог, інженер-конструктор, Начальник конструкторсько-технологічного відділу 
ПРАТ «ЕМЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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: Директор ____________                  М. В. Дупак              
                                                                  (підпис)          (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 17.04.2013 р.
                (дата)

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЕКСПЕРиМЕнтАЛьнОМЕХАнІчний ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СУДнОБУДІВний ЗАВОД «ЗАЛІВ».

Організаційно-правова форма:  акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ емітента: 14307251.
Місцезнаходження: Україна, АРК, 98310, м. Керч, вул. Танкістів, б.4.
Міжміський код та телефон, факс емітента: 06561, 3-30-55, 6-40-65.
Електронна поштова адреса емітента: zaliv@zaliv.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: www.zaliv.com.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
15 квітня 2013 року Загальними зборами акціонерів АТ «Суднобудівний завод «Залів» 

призначений на посаду Генерального директора АТ «Суднобудівний завод «Залів» Ларін 
Олександр Олександрович на підставі рішення загальних зборів акціонерів АТ «Суднобудів-
ний завод «Залів» Протокол № 19 від 15.04.2013р.

Ларін Олександр Олександрович (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних 
даних)  не володіє часткою в статутному капіталі АТ «Суднобудівний завод «Залів», непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймав посаду В.о. генерального 
директора АТ «Суднобудівний завод «Залів». Ларін Олександр Олександрович призначений 
на посаду Генерального директора АТ «Суднобудівний завод «Залів»  згідно Статуту АТ 
строком на 3 роки.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
генеральний директор                                                Ларін Олександр Олександрович.

ВІДКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЛУБнифАРМ» 

ПОВІДОМЛЕннЯ
Про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Лубнифарм»
1.2. Організаційно-правова форма емітента:  акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
1.4. Місцезнаходження емітента:37500,Полтавська область, м.Лубни, вул.Петров-

ського,16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (053615) 47-98.
1.6. Електронна поштова адреса емітента:  plan@lf.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення:
16.04.2013 р. ВАТ «Лубнифарм» від депозитарію ПАТ «НДУ» було отримано зведений 

обліковий реєстр власників іменних цінних паперів, у зв'язку з чим стало відомо, що на 
рахунку власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися 
зміни, а саме: у пакеті власника акцій - «фізичної особи» відбулося збільшення кількості 
простих іменних акцій від 51136 штук, що становило 48,9368 % від загальної кількості 
голосуючих акцій у статутному капіталі товариства до 51425 штук, що становить 49,2134 % 
від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства.

3. Підпис:
3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
3.2. голова правління              Жадовець Дмитро Вікторович.
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПОВІДОМЛЕннЯ ПРО ВиниКнЕннЯ ОСОБЛиВОЇ ІнфОРМАцІЇ ПРО ЕМІтЕнтА
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «гЛУХІВСьКий 
ЗАВОД «ЕЛЕКтРОПАнЕЛь»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00213764
1.4. Місцезнаходження емітента: 41400, Сумська обл., м. глухів, вул. Індустріальна, 7
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон/факс (05444) 22829, 22227
1.6. Електронна поштова адреса емітента: elpalaw@ukrrosmetall.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.elpa.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Глухівський завод «Електропа-

нель» від 16 квітня 2013 року (протокол №22 від 16 квітня 2013 року), відбулися зміни в 
складі посадових осіб емітента, а саме:

1) звільнено голову наглядової ради - Шелегеду Ольгу Іванівну (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа част-
кою в статутному капіталі емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебувала – 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

2) звільнено члена наглядової ради - Власенко Тетяну Андріївну (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа част-
кою в статутному капіталі емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебувала – 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

3) звільнено члена наглядової ради - Кирика Григорія Васильовича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа 
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 50 акцій, що дорівнює 0,0036% роз-
міру статутного капіталу емітента. На зазначеній посаді перебував – 3 роки. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

4) звільнено члена наглядової ради - Жаркова Павла Євгеновича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа 
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 25 акцій, що дорівнює 0,0018% роз-
міру статутного капіталу емітента. На зазначеній посаді перебував – 3 роки. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

5) звільнено члена наглядової ради - Пушкарьова Костянтина Олексійовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова 
особа часткою в статутному капіталі емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебував –  
3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

6) звільнено голову ревізійної комісії - Фесенко Ганну Василівну (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 15 акцій, що дорівнює 0,0010% роз-
міру статутного капіталу емітента. На зазначеній посаді перебувала – 3 роки. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

7) звільнено члена ревізійної комісії - Єрмак Катерину Іванівну (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа во-

лодіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 10 акцій, що дорівнює 0,0008% роз-
міру статутного капіталу емітента. На зазначеній посаді перебувала – 3 роки. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

8) звільнено члена ревізійної комісії - Москаленко Наталію Юріївну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа 
часткою в статутному капіталі емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебувала –  
3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

9) призначено на посаду члена наглядової ради – Власенко Тетяну Андріївну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу наглядової ради. Посадо-
ву особу призначено терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента – не 
володіє. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: заступника голови правління 
з питань економіки ВАТ НВАТ «ВНДІкомпресормаш», віце-президент концерну «Укрросметал». 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

10) призначено на посаду члена наглядової ради – Пушкарьова Костянтина Олексійовича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу наглядо-
вої ради. Посадову особу призначено терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному 
капіталі емітента – не володіє. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: ди-
ректора ТОВ СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ, віце-президент концерну «Укрросметал». 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

11) призначено на посаду члена наглядової ради – Спільне Українсько-Білоруське підпри-
ємство «Укртехносинтез» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21127532, місцезнаходження: 40020, 
Україна, м. Суми, проспект Курський, 6) в зв’язку з обранням нового складу наглядової ради. 
Особу призначено терміном на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в роз-
мірі 1 210 701 акція, що дорівнює 87,0557% у статутному капіталі емітента;

12) призначено на посаду члена ревізійної комісії – Метенко Віру Іванівну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу ревізійної комісії. По-
садову особу призначено терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі 
емітента – не володіє. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: бухгалтера 
ТОВ СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ, головного бухгалтера ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресор-
маш». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

13) призначено на посаду члена ревізійної комісії – Гаманенко Інну Володимирівну (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу ревізійної комісії. По-
садову особу призначено терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітен-
та – не володіє. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: головного бухгалтера 
Сумської профспілки «Укрросметал», заступника головного бухгалтера СУБП «Укртехносинтез» у 
формі ТОВ, головного бухгалтера ТОВ «Головкомпресормаш-Сервіс», головного бухгалтера ПрАТ 
«Укрросметал». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

14) призначено на посаду члена ревізійної комісії – Шкуро Юрія Савелійовича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу ревізійної комісії. Посадову особу 
призначено терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента – не володіє. 
Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: провідного бухгалтера-ревізора контрольно-
ревізійного відділу ВАТ НВАТ «ВНДІкомпресормаш», провідного бухгалтера-ревізора контрольно-
ревізійного відділу ТОВ СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

голова правління      О.П. Приходько

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «гЛУХІВСьКий ЗАВОД «ЕЛЕКтРОПАнЕЛь»

ВІДКРитий ДиВЕРСифІКОВАний ПАйОВий 
ІнВЕСтицІйний фОнД «СОфІЇВСьКий»

Інформація про діяльність станом на 31.12.2012 року
Інформація про пайовий інвестиційний фонд 

Повне найменування інвестиційного фонду  Відкритий диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд «Софіївський»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ   2111400
Повне найменування компанії з управління 
активами  

 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з 
управління активами 
«Івекс Ессет Менеджмент»

Серія та номер ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - ді-
яльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами) 

 Серія АЕ № 185400

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з 
управління активами 

 35253924

Код території за КОАТУУ компанії з управління 
активами 

 8039100000

Територія (область) компанії з управління активами   м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління 
активами  

01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 
будинок 33, літера «Н», група 
приміщень №18, 11-го поверху

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів  01.02.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів 

 №1655

Найменування органу, що зареєстрував випуск  ДКЦПФР
Форма існування  бездокументарна
Форма випуску  іменні
Спосіб розміщення випуску*  прилюдна пропозиція

Номінальна вартість одного інвестиційного 
сертифіката (грн.) 

  1000,00 

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)   20 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за 
ЄДРПОУ 

юридична 
особа 

відповідно 
до переліку* 

найменування 

назва, номер та 
серія документа, 
що підтверджує 
повноваження 

особи 

Місцезнаходження 

35253924 компанія з 
управління 
активами

 ТОВ «КУА «Івекс 
Ессет 

Менеджмент»

ліцензія 01032, м. Київ,бульвар 
Шевченка, будинок 33,літера 
«Н»,група приміщень № 18, 

11-го поверху

АЕ №185400

21600862 торговець 
цінними 

паперами

ПрАТ «Івекс 
Капітал»

ліцензія 01032, м. Київ,бульвар Тараса 
Шевченка,будинок 33,/літ.Н/, 

група нежилих приміщень 
№ 18, поверх 11

АЕ № 185130

21685166 зберігач ПАТ «ОТП Банк» ліцензія  01033, м. Київ, вул. 
Жилянська, 43АЕ № 185009

24741209 аудиторська 
компанія

ПП «АФ 
«Тимлар-Аудит»

свідоцтво 04213, м. Київ, 
вул. Прирічна, 1, кв.52АБ 000123

35917889 депозитарій ПрАТ 
«Всеукраїнський 

депозитарій 
цінних паперів»

ліцензія 04107, м. Київ, 
вул. Тропініна 7-ГАВ № 498004

Інформацію про діяльність Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного  
фонду «Софіївський» станом на 31.12.2012 року оприлюднено 21.03.2013 року на сайті  
www.stockmarket.gov.ua

генеральний директор                                                                                      Петрук А. ф.

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПОВІДОМЛЕннЯ
про виникнення особливої інформації

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
Організаційно –правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Місцезнаходження емітента: 01601, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 18
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57
Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua
Вебсайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Вид особливої інформації: Інформація про прийняття рішення про  розміщення цін-

них паперів на суму, що  перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента
текст повідомлення:

Рішення про розміщення облігацій ПАТ «Укртелеком» було прийняте Наглядовою ра-
дою ПАТ «Укртелеком» 20.02.2013. Засідання Наглядової ради проводилося і рішення 
приймалося шляхом проведення електронної конференції (електронна пошта). Рішення 
оформлено протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» від 20.02.2013  
№ 100. На засіданні всі члени Наглядової ради були присутніми. Кількість та відсоток го-
лосів, якими приймалось рішення: чотири голоси, що складає 100% кількісного складу 
Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» та 100% від голосів членів Наглядової ради ПАТ «Ук-
ртелеком», які брали участь у засіданні.

З питань порядку денного Наглядова рада ПАТ «Укртелеком» вирішила:
1. Здійснити закрите (приватне) розміщення іменних відсоткових звичайних (неза-

безпечених) облігацій.
2. Визначити Правління ПАТ «Укртелеком» як орган товариства, якому надаються по-

вноваження щодо встановлення відсоткової ставки за облігаціями на п’ятий-двадцятий 
відсоткові періоди, затвердження результатів розміщення облігацій, звіту про результати 
розміщення облігацій та прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення об-
лігацій, у разі якщо запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково. 

3. Погодити та надати повноваження Тимчасово здійснюючому повноваження Голови 
Правління ПАТ «Укртелеком» та Голові Правління ПАТ «Укртелеком» (у разі його обрання) 
на вчинення правочинів з розміщення облігацій на суму до 300 млн. доларів США в грив-
невому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 25 відсотків вартості акти-
вів за даними останньої річної звітності ПАТ «Укртелеком». 

Акціонерам (учасникам) емітента та/або іншим особам переважного права на при-
дбання цінних паперів не надавалося.

Інформація про облігації:
Облігації випускаються однією серією R.
Характеристика облігацій – облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені), фор-

ма існування – бездокументарна.
Загальна кількість облігацій у випуску – 17 500 шт., загальна номінальна вартість 

випуску – 1 750 000 000 грн.
Розміщення облігацій здійснюється шляхом закритого (приватного) розміщення.
Перелік осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації:

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».1. 
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк».2. 
Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».3. 
Публічне акціонерне товариство «РОДОВІД БАНК».4. 
Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк».5. 
Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль».6. 
Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний банк».7. 
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ».8. 
Публічне акціонерне товариство «АПЕКС-БАНК».9. 

Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк».10. 
Публічне Акціонерне Товариство «УніКредит Банк».11. 
Публічне акціонерне товариство «ЕРСТЕ БАНК».12. 
Публічне акціонерне товариство «БТА Банк».13. 
Публічне акціонерне товариство «Банк Петрокоммерц - Україна».14. 
Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк».15. 
Національний банк України.16. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна».17. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні Фінансові Інструменти».18. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український фондовий центр».19. 
Публiчне акцiонерне товариство «ФІДОБАНК».20. 
Публічне акцiонерне товариств «БАНК ФОРУМ».21. 
Публiчне акцiонерне товариство «Кредитпромбанк».22. 
Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК».23. 
Публiчне акцiонерне товариство «Сведбанк».24. 
Публічне акціонерне товариство «ФІНБАНК».25. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тройка діалог Україна».26. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АртА цінні папери».27. 
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк».28. 
Публічне акціонерне товариство «Український Бізнес Банк».29. 
Публічне акціонерне товариство «Банк 3/4».30. 
Порядок розміщення облігацій 31. 

Емітент здійснює розміщення облігацій самостійно без залучення андерайтера за 
адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18; Тел..: (044) 226-25-41, факс: 
(044) 235-73-08. Розміщення облігацій здійснюється у такий строк: дата початку роз-
міщення облігацій – 01.03.2013; дата закінчення розміщення облігацій – 30.04.2013 або 
до дати розміщення останньої облігації випуску облігацій, якщо таке розміщення від-
будеться до 30.04.2013. Дострокове закінчення розміщення випуску облігацій можливе 
у разі розміщення та оплати 100% вартості випуску облігацій до закінчення строку роз-
міщення. 

Права, що надаються власникам облігацій:
- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здій-

снювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
- продати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною встановленою проспектом 

емісії облігацій для їх викупу;
- отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у тер-

міни, встановлені проспектом емісії облігацій.
Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою Україна, 01601, м. Київ, 

бульвар Т.Шевченка, 18 з 23.02.2018 по 27.02.2018 включно. Дострокового погашення 
облігацій емітентом не передбачено. Якщо день погашення облігацій припадає на святко-
вий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, по-
чинаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня. 

Спосіб та порядок оплати облігацій 
Ціна продажу (розміщення) облігацій визначається ринковими умовами на момент 

укладення договору купівлі-продажу облігацій та не може бути меншою від номінальної 
вартості облігацій. Ціна однієї облігації визначається з точністю до однієї копійки. Оплата 
облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) на рахунок емітента  
№ 2600101284666 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, код за ЄДРПОУ 21560766. Оплата 
здійснюється у порядку, передбаченому договором купівлі-продажу, укладеним емітен-
том з власником облігацій, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій. 

Мета розміщення облігацій, а також напрями використання отриманих коштів – за-
лучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на погашення емітентом 
основного боргу за кредитними договорами існуючими (укладеними) на дату прийняття 
рішення про розміщення облігацій.

Співвідношення кількості облігацій, які розміщуються (серія R), до загальної кількос-
ті облігацій емітента в обігу на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів: 
18,8%.

Співвідношення вартості облігацій емітента в обігу з урахуванням облігацій, які роз-
міщуються (серія R), до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів: 39,4%.

Члени Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» не планують купувати цінні папери, що роз-
міщуються.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів – можливість обміну обліга-
цій на акції не передбачена. 

Тимчасово здійснюючий повноваження
голови Правління ПАт «Укртелеком»    І.В. Кравець

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «УКРтЕЛЕКОМ»

До уваги інвесторів

тОВ «гРУПА УПРАВЛІннЯ БІЗнЕСОМ»
повідомляє про оголошення відсоткової ставки на четвертий відсотковий період.

Відповідно до умов випуску облігацій ТОВ «Група управління бізнесом» серії А, відсо-
ткова ставка на четвертий відсотковий період встановлюється у розмірі 14 % (чотирнадцять  
відсотків річних). Викуп облігацій відбудеться 25-27.05.2012 р., за умови подання власни-
ком облігацій повідомлення про намір здійснити продаж облігацій, що належать йому, 
оформленого відповідно до умов випуску.

Директор тОВ «група управління бізнесом»    _________________      Справцев А.Л.

До уваги інвесторів

тОВ «БЛЕК СІ РІЕЛтІ гРУП» 
повідомляє про оголошення відсоткової ставки на четвертий відсотковий період.

Відповідно до умов випуску облігацій ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» серії А, відсоткова 
ставка на четвертий відсотковий період встановлюється у розмірі 14 % (чотирнадцять  від-
сотків річних). Викуп облігацій відбудеться 25-27.05.2012 р., за умови подання власником 
облігацій повідомлення про намір здійснити продаж облігацій, що належать йому, оформ-
леного відповідно до умов випуску.

Директор тОВ «БЛЕК СІ РІЕЛтІ гРУП»   ____________   Камінська юлія Всеволодівна

До уваги інвесторів ПУБЛІчнОгО АКцІОнЕРнОгО тОВАРиСтВА 
«чОРнОМОРСьКА тРАнСПОРтнА КОМПАнІЯ»

повідомляє про оголошення відсоткової ставки на четвертий відсотковий період.
Відповідно до умов випуску облігацій АТ «ЧТК» серії А, відсоткова ставка на четвертий від-

сотковий період встановлюється у розмірі 14 % (чотирнадцять  відсотків річних). Викуп облігацій 
відбудеться 25-27.05.2013 р., за умови подання власником облігацій повідомлення про намір 
здійснити продаж облігацій, що належать йому, оформленого відповідно до умов випуску. 

генеральний Директор Ат «чтК»     ________________                 Коваль Д.О. 

У відповідності з вимогами п.1. статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 

компанія «GIANMYR HOLDINGS LTD» («ГЬЯНМИР ХОЛДІНГС ЛТД») 
має намір придбати 17338862 штук простих іменних акцій (100,00 %) ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«АКУМШИНА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31390519. Станом на 08.04.2013 року 
компанія «GIANMYR HOLDINGS LTD» не є власником акцій ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АКУМ-
ШИНА».

Уповноважений представник GIANMYR HOLDINGS LTD На підставі довіреності від 
16.05.2011 р. Ігор Дубінський

Повідомлення про зміну складу посадових осіб 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263», 

код за ЄДРПОУ – 03116157, місцезнаходження - 49052, м. Днiпропетровськ, вул. 
Орловська, буд. 21, міжміський код, телефон-факс - (0562) 52-30-44, електронна по-
штова адреса- v-352616@yandex.ru, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації - atp11263.emitinfo.com.

Текст повідомлення
Голова Наглядової ради Тараненко Олексiй Опанасович (АМ 354465 13.02.2001 р. 

Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Звільнено. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 51,6148%. Непогашеної судимості за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.04.2010 р. по теперiшнiй час. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р.

Голова Наглядової ради Тараненко Олексій Опанасович (АМ 354465 13.02.2001 
р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Призначено. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 51,6148%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на три роки 
згiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiї п’яти рокiв дiяльностi - Голова 
наглядової ради Товариства, Голова Правлiння Товариства. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р. та рiшенням Наглядової ради вiд 
15.04.2013 р.

Член наглядової ради Горiнов Володимир Вячиславович (АК 298061 08.10.1998 р. 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Звільнено. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,02%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.04.2010 р. по теперiшнiй час. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Горiнов Володимир Вячиславович (АК 298061 08.10.1998 р. 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Призначено. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,02%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на три роки згiдно до Статуту 
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв дiяльностi - Начальник а\к 1. Рiшення прийнято 
загальними зборами вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Кононов Олег Олександрович (АЕ 896445 28.11.1997 р. АНД 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Звільнено. Володіє часткою в 

статутному капіталі емітента 0,02%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.04.2010 р. по теперiшнiй час. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Кононов Олег Олександрович (АЕ 896445 28.11.1997 р. АНД 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Призначено. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,02%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Особу призначено строком на три роки згiдно до Статуту Товариства 
та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв дiяльностi - Начальник а\к 1. Рiшення прийнято загальними 
зборами вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Самойленко Михайло Iванович (АЕ 879037 11.11.1997 
р. Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). 
Звільнено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0004%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 
26.04.2010 р. по теперiшнiй час. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Самойленко Михайло Iванович (АЕ 879037 11.11.1997 р. 
Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй області). Призначено. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0004%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на три роки згiдно 
до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв дiяльностi - Начальник а\к 1. Рiшення 
прийнято загальними зборами вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Тараненко Людмила Олексiївна (АН 115900 11.07.2003 р. 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Звільнено. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 9,44%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.04.2010 р. по теперiшнiй час. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Тараненко Людмила Олексiївна (АН 115900 11.07.2003 р. 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Призначено. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 9,44%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на три роки згiдно до Статуту 
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв дiяльностi - Дніпропетровський городський 
нотаріальний округ - приватний нотаріус. Рiшення прийнято загальними зборами вiд 
15.04.2013 р.

Підпис. Директор Тараненко Олег Iванович підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством.
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«нОВОКАХОВСьКий ЗАВОД ПЛАВЛЕниХ СиРІВ»

скликає загальні збори акціонерів 22.05.2013 р. о 10:00 за адресою: 74989, Херсонська обл., 
м. таврійськ, вул. Промислова, 2, актова зала, з таким порядком денним:

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного 1. 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Затвердження умов приватного 2. 
розміщення акцій. 

Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження 3. 
щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі 
якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвер-
дження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від роз-
міщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у 
встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшення статутного 
капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі 
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного 
акціонера, який має переважене право на придбання розміщуваних акціонерним товари-
ством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження: отриму-4. 
вати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважно-
го права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо 
це передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забезпечення 
реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких при-
йнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення 
акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізу-
ють право вимагати здійснення викупу товариством належних їм акцій.

 Статутний капітал планується збільшити на 8 000 000,00 грн. за рахунок додаткових 
внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх приватного 
розміщення поміж акціонерами з метою поповнення обігових коштів, розширення виробни-
чих можливостей та збільшення прибутковості товариства, підвищення конкурентоспро-
можності його товарів. Додатково планується випустити та розмістити прості акції в бездо-
кументарній формі існування на суму номінальної вартості 8 000 000,00 грн. у кількості  
32 000 000 шт., номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Форми та порядок оплати за акції, 
що плануються для розміщення, будуть визначені загальними зборами та доведені до відо-
ма акціонерів в порядку, передбаченому чинним законодавством. До відповідної статті ста-
туту пропонується внести такі зміни, пов’язані із збільшенням статутного капіталу:  
«5.2. Розмір статутного капіталу (фонду) Товариства складає 36 568 320,00 гривень.  
5.3. Статутний капітал поділено на 146 273 280 шт. простих іменних акцій номінальною вар-
тістю 0,25 гривень кожна». Розміщення акцій буде проводитись за ціною, не нижчою за її 
ринкову вартість, у два етапи. Орієнтовний термін першого етапу розміщення: з 06.08.13 до 
28.08.13; другого: з 29.08.13 до 19.09.13. Акціонери товариства мають рівне переважне пра-
во придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому 
простих акцій у загальній кількості простих акцій. Орієнтовний термін реалізації переважно-
го права – з 01.07.13 до 05.08.13 включно. Порядок та термін реалізації переважного права 
акціонерів, адреса, точні дати початку та закінчення розміщення, умови розміщення акцій та 
їх оплати будуть визначені загальними зборами та персонально доведені до відома акціоне-
рів додатково, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Внаслідок додаткового 
випуску акцій збитки власників акцій та їх відшкодування не передбачаються, необхідності в 
компенсації збитків немає. 

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
24 год. 16.05.2013 р. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для  
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) у робочий 
час (з 8:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00) за адресою: 74989, Херсонська обл., м. Тав-
рійськ, вул. Промислова, 2 (приймальня), а в день проведення загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Коваль М.Ф. Реєстрація учасників – з 9:10 до 9:45 в день проведення зборів за зазна-
ченою вище адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт 
та довіреність. 

тел. (05549) 42078; 73271. 
Правління.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«КОМЕРцІйний БАнК «фІнАнСОВий ПАРтнЕР» 

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк 
«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38322199
Місцезнаходження емітента: 04107, Київ, Лук`янівська, 1
Номер телефону керівника емітента: 4625222/23
Електрона поштова адреса: b_finpart@emitent.net.ua
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Вид особливої інформації: Інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента

текст повідомлення: 
Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (Про-

токол №б/н від 12.04.2013 року) прийнято рішення про дострокове припинення повно-
важень членів Ревізійної комісії банку: 1. Голови Ревізійної комісії - Беззубенка Володи-
мира Сергійовича. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 
Особа часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Підстава звільнення – перевибори. Строк, протягом якого по-
садова особа займала посаду – з 09.08.2012 по 12.04.2013. 2. Заступника Голови Реві-
зійної комісії - Хорішка Володимира Петровича. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних. Особа часткою в статутному капіталі не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава звільнення – пере-
вибори. Строк, протягом якого посадова особа займала посаду – з 09.08.2012 по 
12.04.2013. 3.Члена Ревізійної комісії - Оржеховської Руслани Олександрiвни. Посадова 
особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Особа часткою в статутному 
капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Під-
става звільнення – за власним бажанням. Строк, протягом якого посадова особа займа-
ла посаду – з 09.08.2012 по 20.02.2013. 

На зборах шляхом кумулятивного голосування обрано новий склад Ревізійної комісії 
банку: 1. Член Ревізійної комісії - Беззубенко Володимир Сергійович. Посадова особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Особа часткою в статутному капіталі 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на 
який призначено посадову особу: 3 роки. 2. Член Ревізійної комісії - Хорішок Володимир 
Петрович. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Особа 
часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, на який призначено посадову особу: 3 роки. 3. Член Ревізій-
ної комісії - Кір’якова Олена Валеріївна. Посадова особа не надала згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних. Особа часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено посадову 
особу: 3 роки.

Відповідно до протоколу Спостережної ради від 15.04.2013 та наказу Голови 
Правлiння № 87-К вiд 15.04.2013, Король Олександру Борисівну включено до складу 
правління Банку та призначено начальником управління фінансового моніторингу. До 
моменту погодження Національним банком України, на посадову особу тимчасово по-
кладені обов’язки відповідального працівника з питань фінансового моніторингу. По-
садова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Особа часткою в 
статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено посадову особу: безстроково. Посади, якi посадова 
особа обiймала: головний спеціаліст операційного відділу, начальник відділу контролю 
служби фінансового моніторингу, начальник служби фiнансового монiторiнгу.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в пові-
домлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

голова Правління                                                Павліченко Ростислав Васильович.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ІнфОРМАцІйнОВиДАВничА гРУПА «тЕЛЕгРАфь» 

РІчнА ІнфОРМАцІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 

«Інформаційно-видавнича група «Телеграфь»
2. Код за ЄДРПОУ емітента - 31607693
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 
http://stockmarket.gov.ua/db/yearreports/123023/show
http://www.telegrafua.com/social/13940

Оголошення про внесення змін до порядку денного
Загальних зборів акціонерів 29 квітня 2013 р.

ДО УВАги АКцІОнЕРІВ

ПРАт «МКД»
(надалі Товариство) (01103, м. Київ, Залізничне шоссе, 47) : 

Відповідно до пропозиції, що надійшла від акціонера Товариства – юридич-
ного товариства, який володіє 39.55_% акцій Товариства, повідомляємо про 
зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів  Приватного  акціонерного 
товариства «МКД», місцезнаходження:01103,  м. Київ, Залізничне шоссе, 47, 
Код ЄДРПОУ 14370539, які відбудуться «29» квітня 2013 року о 11:00 год. за 
адресою: м. Київ, Залізничне шоссе, 47, а саме - про внесення таких питань до 
порядку денного:

«10.  Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управління товари
ства.»

Питання 1-9 порядку денного опубліковано «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» № 61 (1565) від 29.03.2013 р.

Виконавчий орган.

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«фУтБОЛьний КЛУБ «чОРнОМОРЕць»

Повідомлення
про зміну складу посадових осіб емітента.

Повне найменування емітента:   Приватне акціонерне товариство
    «Футбольний клуб «Чорноморець» 
Організаційноправова форма:   Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:    22449841
Місцезнаходження емітента:   65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А
Міжміський код, телефон
та факс емітента:    /048/ 719-86-66
Електронна поштова адреса:   fc@chernomorets.odessa.ua
Вид особливої інформації:   Відомості про зміну складу посадових 
    осіб емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:  chernomorets.odessa.ua

текст Повідомлення
1) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товари-

ства «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 1 від 12.04.2013 р.) з 12.04.2013 р. 
припинено повноваження Голови Наглядової ради АТ «Футбольний клуб «Чорномо-
рець» Мітрошкіна Ігоря Олександровича (згода фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних відсутня). Звільнено у зв’язку з закінченням строку повноважень та переоб-
ранням складу Наглядової Ради АТ «Футбольний клуб «Чорноморець». Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 0,0075%. Перебував на посаді 
05 років 01 місяць. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 1 від 12.04.2013 р.) з 12.04.2013 р. 
призначено на посаду Голови Наглядової Ради АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» 
Мітрошкіна Ігоря Олександровича (згода фізичної особи на розкриття паспортних 
даних відсутня). Володіє часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 
0,0075%. Обрано на посаду на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: начальника управління, 
Віце-Президента Товариства, голова Наглядової ради Товариства. 

3) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 1 від 12.04.2013 р.) з 12.04.2013 р. 
припинено повноваження члена Наглядової ради АТ «Футбольний клуб «Чорномо-
рець» Соколова Андрія Ігоровича (згода фізичної особи на розкриття паспортних да-
них відсутня). Звільнено у зв’язку з закінченням строку повноважень та переобран-
ням складу Наглядової Ради АТ «Футбольний клуб «Чорноморець». Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді 09 років. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 1 від 12.04.2013 р.) з 12.04.2013 р. 
призначено на посаду члена Наглядової ради АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» 
юридичну особу: Благодійний фонд розвитку футбольного клубу «Чорноморець» 
(код ЄДРПОУ 26274485. Володіє часткою у статутному капіталі емітента, яка стано-
вить 0,0687%) в особі представника Соколова Андрія Ігоровича (згода фізичної особи 
на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Обрано на посаду на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: менеджер, президент Бла-
годійного фонду розвитку футбольного клубу «Чорноморець», член Наглядової ради 
Товариства.

5) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 1 від 12.04.2013 р.) з 12.04.2013 р. 
припинено повноваження члена Наглядової ради АТ «Футбольний клуб «Чорномо-
рець» юридичної особи: Публічне акціонерне товариство «Туристично-виробнича 
фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556. Часткою у статутному капіталі емітента 
не володіє) в особі представника Крижановської Дар’ї Леонідівни (згода фізичної осо-
би на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено у зв’язку з закінченням строку 
повноважень та переобранням складу Наглядової Ради АТ «Футбольний клуб «Чорно-
морець». Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посаді  
03 роки 04 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 1 від 12.04.2013 р.) з 12.04.2013 р. 
призначено на посаду члена Наглядової ради АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» 
юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авенсіс» (код ЄДРПОУ 
20963918. Володіє часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 41,47477%) 
в особі представника Крижановської Дар’ї Леонідівни (згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента не воло-
діє. Обрано на посаду на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Протягом своєї діяльності обіймала посади: заступник начальника 
служби внутрішнього аудиту, начальник управління, заступник голови правління. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

генеральний директор              Керницький С.С.
12.04.2013 р.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тУРиСтичнОВиРОБничА фІРМА «чОРнЕ МОРЕ»

Відомості про зміну складу посадових осіб
Повне найменування емітента:   Публічне акціонерне товариство
    «Туристично-виробнича фірма
    «Чорне море»»
Організаційноправова форма емітента:  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:    02573556
Місцезнаходження емітента:   65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 59
Міжміський код, телефон
та факс емітента:    /048/ 731-47-23
Електронна поштова адреса:   blacksea@bs-hotel.com.ua 
Вид особливої інформації:   Відомості про зміну складу посадових 
    осіб
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:  www.stockmarket.gov.ua

текст Повідомлення:
1) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-

ства «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (Протокол № 1 від 15.04.2013 р.) з 
15.04.2013 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради АТ «Туристично-
виробнича фірма «Чорне море» Хоменко Миколи Григоровича (згода фізичної особи 
на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено у зв’язку з переобранням складу 
Наглядової Ради АТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море». Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента, яка становить 0,0035%. Перебував на посаді 03 роки  
03 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (Протокол № 1 від 15.04.2013 р.) з 
15.04.2013 р. призначено на посаду Голови Наглядової ради АТ «Туристично-виробнича 
фірма «Чорне море» Хоменко Миколу Григоровича (згода фізичної особи на розкрит-
тя паспортних даних відсутня). Обрано на посаду на 3 роки. Володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента, яка становить 0,0035%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: радник Пре-
зидента акціонерного банку, директор ТОВ, голова Наглядової ради АТ «Туристично-
виробнича фірма «Чорне море»..

3) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (Протокол № 1 від 15.04.2013 р.) з 
15.04.2013 р. припинено повноваження члена Наглядової ради АТ «Туристично-
виробнича фірма «Чорне море» юридичної особи: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю Будівельна фірма» (код ЄДРПОУ 30692353. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє) в особі представників:

- Бєлоконєвої Світлани Віталіївни (згода фізичної особи на розкриття паспортних 
даних відсутня). Звільнено у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради  
АТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море». Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє. Перебувала на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- Гавгаш Олени Валеріївни (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних 
відсутня). Звільнено у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради АТ «Туристично-
виробнича фірма «Чорне море». Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Перебувала на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

4) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (Протокол № 1 від 15.04.2013 р.) з 
15.04.2013 р. призначено на посаду члена Наглядової ради АТ «Туристично-виробнича 
фірма «Чорне море» юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ін-
вестсервіскомпані» (код ЄДРПОУ 36154796. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента, яка становить 49,6651%) в особі представника Бєлоконєвої Світлани Віталі-
ївни (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Обрано на по-
саду на 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймала 
посади: спеціаліст апарату Біляївської райдержадміністрації, спеціаліст Теруправління 
Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській області, помічник Гене-
рального директора АТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море». 

5) Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (Протокол № 1 від 15.04.2013 р.) з 
15.04.2013 р. призначено на посаду члена Наглядової ради АТ «Туристично-виробнича 
фірма «Чорне море» юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Фондова група «Форвард»» (код ЄДРПОУ 3655166. Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента, яка становить 49,6651%) в особі представника Гавгаш Олени Вале-
ріївни (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Обрано на по-
саду на 3 роки. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймала 
посади: старший менеджер відділу бронювання та бізнес-послуг АТ «Туристично-
виробнича фірма «Чорне море».

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

генеральний директор
Ат «туристичновиробнича фірма
«чорне море»      Белюк С.О.
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Повідомлення про винекнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: 1.1. Приватне акціонерне товариство «Пансіонат «Море»
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство1.2. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 190117331.3. 
Місцезнаходження емітента: 98500,Україна, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, 1.4. 

вул. Набережна, 25
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: /06560/ 29000, 29011
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@more-ua.com  
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.more-ua.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
На підставі рішень, прийнятих на загальних зборах Приватного акціонерного товариства 

«Пансіонат «Море» (Протокол № 1/20 від 15.04.2013р.), відбулись наступні зміни в складі 
посадових осіб емітента, а саме:

Звільнено з посади Голови Ревiзiйної комiсiї - Бондаренко Аллу Олегівну (паспорт  
45 05 255329, виданий ОВС Обручевського р-ну м. Москви 19.03.2003р.). Перебувала на по-
саді менше року. Не має непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. 

Звільнено з посади Члена Ревiзiйної комiсiї - Чернявську Надію Олексіївну (паспорт СО 
981742 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.04.2002 р.). Перебувала на 
посаді менше року. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Звільнено з посади Члена Ревiзiйної комiсiї - Пушкарьову Вікторію Олександрівну (пас-
порт СО №711668, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.08.2001 р.). Пере-
бувала на посаді менше року. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї - Груздєву Наталію Сергіївну (паспорт  
46 03 741753, виданий Електростальським ВВС Московської області  05.12.2002 р.). Посадову 
особу призначено на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: заступник керівника 
управління з банківського обслуговування групи НРК . Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє.

Призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї - Чернявську Надію Олексіївну (паспорт СО 
981742 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.04.2002 р.). Посадову особу 
призначено на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: директор ТОВ «Комерційна 
компанія». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї - Пушкарьову Вікторію Олександрівну 
(паспорт СО №711668, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.08.2001 р.). 
Посадову особу призначено на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: головний 
бухгалтер ТОВ «Комерційна компанія». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Звільнено з посади Голови Наглядової ради - Нелюба Iнну Василiвну (паспорт 4611 177 
929 виданий Вiддiлом в м. Щербiнкє ВУФМС Росiї по Московськiй областi в м. Подольску 
20.10.2010р.). Перебувала на посаді 1 рік 9 місяців. Не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради - Лебєдєву Ольгу Олегiвну (паспорт  
45 08 839941 виданий паспортно-вiзовим вiддiлом Останкiнського району м. Москвi 
12.02.2007р.). Перебувала на посаді 1 рік 9 місяців. Не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради - Кочеткова Вiталiя Костянтиновича (паспорт 
4510 557950 виданий Вiддiлом по району Пiвденне Бутово ВУФМС Росiї по м. Москвi 

06.04.2010р.). Перебував на посаді 1 рік 9 місяців. Не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Призначено на посаду Голови Наглядової ради - Лебєдєву Ольгу Олегiвну (паспорт  
45 08 839941 виданий паспортно-вiзовим вiддiлом Останкiнського району м. Москвi 
12.02.2007р.). Посадову особу призначено на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: 
директор АНО РИД «Новая газета». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради - Кочеткова Вiталiя Костянтиновича (пас-
порт 4510 557950 виданий Вiддiлом по району Пiвденне Бутово ВУФМС Росiї по м. Москвi 
06.04.2010р.). Посадову особу призначено на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї 
дiяльностi:  заступник генерального директора ЗАТ «НРК». Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради - Кірєєву Ольгу Володимирівну (паспорт 
4509 112704 виданий Відділом по району Чертаново Північне ВУФМС Росії по м. Москві в 
ПАО  06.06.2007 р.). Посадову особу призначено на 3 роки. Посадова особа не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї 
дiяльностi: директор ТОВ «Терранова». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

На підставі рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради  Приватного акціонерного 
товариства «Пансіонат «Море» (протокол №б/н  від 15.04.2013р.), відбулись наступні зміни в 
складі посадових осіб емітента, а саме:

Звільнено з посади Члена правління - Кірєєву Ольгу Володимирівну (паспорт  
4509 112704 виданий Відділом по району Чертаново Північне ВУФМС Росії по м. Москві в 
ПАО  06.06.2007 р.). Перебувала на посаді 1 рік 9 місяців. Не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Призначено на посаду Члена правління – Кузнецову Наталію Вікторівну (паспорт ЕС 
224480 виданий Алуштинскьим МВ ГУ МВС України у Криму 18.03.1997р.). Посадову особу 
призначено на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер ПрАТ «Пан-
сіонат «Море». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

В зв’язку  зі зміною кількісного складу правління, на підставі рішень, прийнятих на засі-
данні Наглядової ради  Приватного акціонерного товариства «Пансіонат «Море» (протокол 
№б/н  від 15.04.2013р.), були призначені наступні члени правління:

Призначено на посаду Члена правління - Кузнецова Олексія Володимировича (паспорт ЕЕ 
436912 виданий Алуштинскьим МВ ГУ МВС України у Криму 03.07.2001 р.). Посадову особу 
призначено на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: керівник служби прийому та 
розміщення ПрАТ «Пансіонат «Море». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Призначено на посаду Члена правління - Гагаріну Ганну Олексіївну (паспорт ЕС 180625 
виданий Алуштинскьим МВ ГУ МВС України у Криму 29.10.1996 р.). Посадову особу призна-
чено на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: керівник юридичного відділу  
ПрАТ «Пансіонат «Море». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Призначено на посаду Члена правління - Свідерську Анжелу Григорівну (паспорт  СВ 
04415 виданий Шевченківським РВУ МВС України в Запорізькій області 11.09.1999р.).  По-
садову особу призначено на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: керуюча 
ресторанним комплексом ПрАТ «Пансіонат «Море».  Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє.

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 правління  
ПрАт «Пансіонат «Море»                           гоменюк Олександр Миколайович, 16.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ПАнСІОнАт «МОРЕ»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, буд. 22;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36018520;
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (056) 373-83-34;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ №484014;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 08.07.2008 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: ds.emitinfo.com.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента.
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 66489 60509
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 12
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 518 12361
Грошові кошти та їх еквіваленти 1036 206
Власний капітал 65837 60506
Статутний капітал 60500 60500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5336 5
Довгострокові зобов’язання 584 0
Поточні зобов’язання 5 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, ви-
куплені 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 66489 60506
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління емітента: загальні збори, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комі-
сія. Голова Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради - Галушко Андрій Георгійович, Член На-
глядової Ради - Калугін Сергій Виталійович, Член Наглядової Ради - Загуліна Марина Володи-
мирівна, Ревізор - Шатохіна Юлія Євгенівна, Голова Правління - Швець Леонід Анатолійович, 
Головний бухгалтер - Омельницька Ірина Григорівна.

4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент випустив 605 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. кожна 

на загальну суму 60 500 000,00 грн., форма існування – бездокументарна, свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій видано НКЦПФР, реєстраційний № 519/1/11, дата реєстрації випуску 22.11.2011р. 
100% акцій Товариства розміщені між акціонерами – фізичними та юридичними особами.

Акції АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» включені до Котирувального списку ПФТС другого 
рівня у відповідності з пунктом 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

В звітному 2012 році зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у де-
позитарній системі України не було. Товариство обслуговує депозитарій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ».

6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори відбулися 25.04.2012 р. Кворум 100%. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Об-

рання членів лічильної комісії. 2. Визначення регламенту проведення річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 
2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. 4. 
Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 5. Звіт Ревізора Товариства за 
результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізо-
ра Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 
році. 7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 
році. Затвердження розміру річних дивідендів. 8. Визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року (Рішення прийняте). 9. Про затверджен-
ня правочинів, вчинених у 2011 році. 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрали членів лічильної комісії. 2. Визначили 
та затвердили регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затверди-
ли Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 році. 4. Затвердили Звіт 
Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. 5. Затвердили Звіт ревізора 
Товариства за результатами діяльності у 2011 році. 6. Затвердили річний звіт Товариства за ре-
зультатами діяльності у 2011 році. 7. Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результата-
ми діяльності Товариства у 2011 році не формувати, дивіденди не виплачувати. 8. Визначились 
з основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року. 9. Не 
затверджувати правочини, вчинені у 2011 році. 10. Попередньо не схвалювати значні правочини, 
які можуть вчинятися Товариством у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників
Фонд оплати праці - усього (тис. грн.) - 20,18 тис. грн.; чисельність працівників - усього - 6.

8. Інформація про дивіденди
За результатами звітного 2012 р. та попереднього 2011 р. рішення щодо виплати диві-

дендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань 
Дата 

виник-
нення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
пога-
шення 

Кредити банку Х  Х Х Х 
у тому числі:  Х
 Грошові кошти Х Х Х Х 
Зобов’язання за цінними паперами Х  - Х Х 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): Х  - Х Х 
за векселями (всього) Х  - Х Х 
за фінансовими інвестиціями в кор-
поративні права
(за кожним видом): Х  - Х Х 
Податкові зобов’язання Х 584 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х  - Х Х 
Інші зобов’язання Х 5 Х Х 
Усього зобов’язань Х 589 Х Х 

До складу інших зобов’язань входять: заборгованість за товари, роботи та послуги, одер-
жані аванси, розстрочка платежів пільгової пенсії по спискам, розстрочка штрафних санкцій 
до ПФ, розрахунки по Єдиному внеску, оплата праці.

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит» Код ЄД-

РПОУ 35281710. Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7, оф. 7. серії 
АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року 
№1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Ми провели аудиторську перевірку фінансової звіт-
ності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі - Товари-
ство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти 
про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату 
та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства. Управлінський персонал Товари-
ства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності від-
повідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової 
звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітнос-
ті, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабіне-
ту міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства 
фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. N 12-208/1757-
14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, та за такий внутрішній контроль, який управ-
лінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, 
що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки 
щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотри-
мання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 
що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звіт-
ності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою ви-
словлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення на-
шої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Товариством у звітному періоді 
здійснено розрахунок резерву незароблених премій за методом, визначеним Законом Укра-
їни «Про страхування», а саме: величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну 
дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових 
премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх 
дев’яти місяців (розрахунковий період). В той же час зазначений метод не в повній мірі від-
повідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ми вважаємо, що застосування Товариством методу розрахунку резерву незароблених 
премій, за яким резерв визначається за кожним договором як добуток частки надходжень 
суми страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), та результату, отриманого 
від ділення строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк 
дії договору (у днях), дозволило би надати більш відповідну інформацію щодо фінансового 
стану та результатів діяльності Товариства.

Умовно-позитивна думка. На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про 
яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансо-
ва звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» станом на 31 грудня 2012 р. та 
його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 
від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою 
Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, та Листі Національного банку України, 
Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. N 12-
208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 
15.04.2013 р.

Річна інформація розміщена на сторінці www.dmz.emitinfo.com.ua - 30.04.2013 р.
12. Підпис

12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.
Голова Правління Швець Л.А.
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників буд. 34;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14313332;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 747-30-01;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АО №400775;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 02.02.1996 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: dmz.emitinfo.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: dmz.emitinfo.com.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 35 652 250,00 грн.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік
Усього активів 207721 181345 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  69490 50382
Довгострокові фінансові інвестиції 4179 4179
Запаси 4222 4074
Сумарна дебіторська заборгованість 120600 113108
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 214
Власний капітал 38336 22113
Статутний капітал 35652 35652
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1866 (1459)
Довгострокові зобов'язання 10000 12288
Поточні зобов'язання 113108 105749
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,03) (0,15)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,03) (0,15)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 142609000 142609000
Цінні папери власних випусків, ви-
куплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного капіталу - -

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

- -

Вартість чистих активів 75854 56306
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління емітента: загальні збори, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія. 
Посадові особи емітента: Шпак Микола Володимирович – Голова правління; Нетак Борислав 
Борисович – Перший заступник голови правління; Демченко Сергій Миколайович – Заступник 
голови правління з технічних питань; Швець Віктор Іванович – Заступник голови правління з ви-
робництва; Новицький Олександр Юрійович – Заступник голови правління з комерційних питань; 
Снісаренко Сергій Георгійович – Заступник голови правління з загальних питань; Доденко Дмитро 
Олександрович – член правління - головний бухгалтер; Горбунов Євген Анатолійович – член прав-
ління, помічник голови правління; Ільїнський Віктор Олександрович – член правління, помічник 
голови правління; Мітін Генадій Васильович – член правління, помічник голови правління. Касян 
Сергiй Григорович - Голова Наглядової ради; Пiдлубний Василь Іванович - член Наглядової ради; 
Смiрнов Юрiй Олександрович - член Наглядової ради; Вiхров Володимир Васильович - член На-
глядової ради; Калмикова Зоя Петрівна - Голова Ревiзiйної комiсiї; Васильченко Вiктор Пилипович 
- член Ревiзiйної комiсiї; Демура Тетяна Василівна - член Ревiзiйної комiсiї.

Засновником товариства є держава в особi Фонду державного майна України, 01133, м. 
Київ, вул. Кутузова, д. 18/9 (код ЄДРПОУ 00032945).

4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент випустив 142 609 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 

кожна на загальну суму 35 652 250,00 грн., форма існування – бездокументарна, свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій видано Дніпровським територіальним управлінням НКЦПФР, ре-
єстраційний №231/04/1/10, дата реєстрації випуску 23.12.2010 р. 75% акцій ПАТ ДМЗ розміщені 
між акціонерами – фізичними та юридичними особами, державний пакет акцій 25% +1 акція 
статутного капіталу товариства належить ФДМУ та підлягає продажу на конкурентних засадах.

Акції ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» включені до Котирувального списку 
ПФТС другого рівня у відповідності з пунктом 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

В звітному 2012 році зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України не було.

6. Інформація про загальні збори
- Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» в 2012 році 

не проводилися.
7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Фонд оплати праці - усього (тис. грн.) - 5 572,2; Чисельність працівників - усього - 217
8. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 2012 р. та попереднього 2011 р. рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користуван-
ня коштами 

(відсоток 
річних) 

Дата по-
гашення 

Кредити банку Х  52 512 Х Х 
у тому числі:  Договір позики №10 від 08.06.2011 р. з ПАТ «Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвес-
тиційний фонд «Інновація»

Грошові кошти 08.06.2011 р. 52 512 25 07.2016 р. 
Зобов’язання за цінними паперами Х  - Х Х 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): Х  - Х Х 
за векселями (всього) Х  - Х Х 
за фінансовими інвестиціями в кор-
поративні права (за кожним видом): 

Х  - Х Х 

Податкові зобов’язання Х 2 840 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

Х  - Х Х 

Інші зобов’язання Х 62 685 Х Х 
Усього зобов’язань Х 118 037 Х Х

До складу інших зобов’язань входять: заборгованість за товари, роботи та послуги, одер-
жані аванси, розстрочка платежів пільгової пенсії по спискам, розстрочка штрафних санкцій 
до ПФ, розрахунки по Єдиному внеску, оплата праці.

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит» Код ЄД-

РПОУ 35281710. Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7, оф. 7. серії 
АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року 
№1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Ми провели аудиторську перевірку фінансової 
звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про 
фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, 
що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства. Управлінський персонал Товари-
ства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності від-
повідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової 
звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітнос-
ті, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабіне-
ту міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства 
фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. N 12-208/1757-
14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, та за такий внутрішній контроль, який управ-
лінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, 
що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки 
щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотри-
мання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 
що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звіт-
ності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою ви-
словлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення на-
шої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Ми не спостерігали за проведенням 
інвентаризації запасів та основних засобів, станом на 31 грудня 2012 р., відповідно, ми не мо-
жемо визначити необхідність у будь-яких коригуваннях вартості запасів, основних засобів та 
пов’язаних з ними операційними витратами, чистим прибутком та нерозподіленим прибутком.

Умовно-позитивна думка. На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про 
яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансо-
ва звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» станом на 31 
грудня 2012 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на 
зазначену дату, відповідно до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти 
фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому 
постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, та Листі Національного банку 
України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 
р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

Звертаємо увагу на той факт, що оцінка об’єктів основних засобів до дати переходу на 
МСФЗ здійснювалась з врахуванням обов’язкових індексацій, які проводились за вимогами 
діючого на той час законодавства. На дату переходу Товариство здійснило перерахунок нако-
пиченого зносу з моменту вводу в експлуатацію об’єктів основних засобів, використовуючи 
цю первісну вартість, в якості історичної собівартості.

Звертаємо Вашу увагу на примітку 20 «Забезпечення виплат персоналу» до фінансової 
звітності, в якій йдеться про нарахування забезпечення за пенсійними планами. Оцінка суттє-
вих зобов’язань за пенсійними планами перед робітниками виконана без залучення професій-
них актуаріїв.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 
15.04.2013 р.

Річна інформація розміщена на сторінці www.dmz.emitinfo.com.ua - 30.04.2013 р.
12. Підпис

12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.
Голова правління М.В. Шпак
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ» 
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТ-

ТАЛ БЕРИСЛАВ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Суворова, буд. 45, смт. Архангельське, Високопіль-

ський р-н, Херсонська обл., Україна, 74022;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00291747;
1.5. Міжміський код та телефон: (05546) 7-22-85;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 808012;
1.7. Дата державної реєстрації: 20.01.1995 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.arcelormittal.com.ua/index.php?id=75&lang=ru.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 16067 17406
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7344 8727
Довгострокові фінансові інвестиції 3 1
Запаси 3301 4070
Сумарна дебіторська заборгованість 59 123
Грошові кошти та їх еквіваленти 182 33
Власний капітал -54004 -48049
Статутний капітал 1063 1063
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -55067 -49112
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 63187 57754
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1,4 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1,4 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4250597 0
Цінні папери власних випусків, ви-
куплені 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 -54004 -48049
3. Інформація про посадових осіб та його засновників

3.1. Інформація про посадових осіб емітента
Генеральний директор - Козенко Георгій Володимирович; серія, номер, дата видачі та на-

йменування органу, який видав паспорт: АК, 021963, 19.01.1998 р., Дзержинським РВ Криво-
різького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.; 1949 року народження. Освіта: Вища. 
Призначено на посаду за рiшенням Наглядової ради від 30 листопада 2011 року. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керiвної 
роботи (рокiв) - 40. Попереднi посади: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», директор з розвитку 
гірничого виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, 
пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства окрім тих, що згідно з чинним за-
конодавством та статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової 
ради. Повноваження та обов’язки Генерального директор визначаються статутом товариства 
та посадовою інструкцією, основними серед яких є: управління поточною діяльністю това-
риства, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо 
питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, 
організовує виконання їх рішень.

Голова Наглядової ради - Коломієць Андрій Миколайович; серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав паспорт: СН, 297578, 21.11.1996 р., Подільським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві; 1975 року народження. Освіта: Вища. Виконував обов’язки члена Нагля-
дової ради (Голови Наглядової ради) без отримання винагороди. Обрано членом Наглядової 
ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 24.03.2011 р. Обрано Головою Наглядової ради 
за рішенням Наглядової ради 14.10.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 20. Попередні посади: 
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», директор з фінансової звітності та управлінським систе-
мам; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», головний бухгалтер - фінансовий директор. Посадова 
особа обіймає посаду головного бухгалтера - фінансового директора на ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг». Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, приймає рішення 
про скликання засідань Наглядової ради, головує на засіданнях Наглядової ради, підписує 
протокол засідання Наглядової ради, підписує документи, які затверджені (прийняті) Нагля-
довою радою або складені відповідно до її рішень, представляє Наглядову раду у взаємовід-
носинах з іншими органами управління та контролю Товариства, органами державної влади 
та управління, іншими особами, здійснює інші функції, необхідні для організації поточної ді-
яльності Наглядової ради в межах її повноважень.

Член Наглядової ради - Приймаченко Володимир Миколайович; серія, номер, дата ви-
дачі та найменування органу, який видав паспорт: АМ, 101775, 22.01.2001 р., Дзержинським 
РВ Криворізького МУУМВС України у Дніпропетровській обл.; 1958 року народження. Освіта: 
Вища. Обрано на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів 24.03.2011 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної 
роботи (років) - 36. Попередні посади: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», головний керуючий з 
підземних розробок – радник генерального директора. Посадова особа обіймає посаду глави 
гірничорудних підприємств країн СНД компанії АрселорМіттал.

Член Наглядової ради - Жан-Мішель Декруєнер (Jean-Michel Decruyenaere); серія, номер, 
дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: EI, 326193, 17.08.2010 р., м. Монс 
(Бельгія); 1964 року народження. Освіта: Вища. Обрано на посаду за рішенням Загальних 
зборів акціонерів 24.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини поса-

дова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 26. Попередні посади: ArcelorMittal 
Purchasing, віце-президент. Посадова особа обіймає посаду віце-президента в компанії Ар-
селорМіттал.

Член Наглядової ради - Покхарна Раджендра Кумар (Pokharna Rajendra Kumar); серія, 
номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: G, 6109270, 11.03.2008 р., 
м. Джайпур; 1960 року народження. Освіта: Вища. Обрано на посаду за рішенням Загальних 
зборів акціонерів 08.12.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини по-
садова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 29. Попередні посади: Арселор-
Міттал, головний керуючий. Посадова особа обіймає посаду виконуючого обов’язки глави 
адміністрації з постачання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Наглядова рада є органом товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого 
органу товариства та захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада не має права втруча-
тися в оперативну дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Повноваження Наглядової ради 
визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження всіх положень 
товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю товариства, окрім положень 
про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, а також внесення 
змін до них; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 
проведення та про включення пропозицій до порядку денного; вирішення питань про участь 
Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування або при-
пинення інших юридичних осіб, про придбання або відчуження акцій (паїв, часток) інших юри-
дичних осіб, вступ до складу або вихід зі складу засновників або учасників інших юридичних 
осіб; обрання та припинення повноважень генерального директора; прийняття рішення про 
відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка 
тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора та інші. Голова та члени 
Наглядової ради товариства виконували свої обов’язки без отримання винагороди.

Голова Ревізійної комісії - Чаттерджі Індранатх (Chatterjee Indranath); серія, номер, дата 
видачі та найменування органу, який видав паспорт: Z, 1685595, 06.06.2005 р., посольство 
Індії в м. Алма-Аті; 1965 року народження. Освіта: Вища. Обрано членом Ревізійної комісії 
за рішенням Загальних зборів акціонерів 24.03.2011 р. Обрано Головою Ревізійної комісії за 
рішенням Ревізійної комісії 10.10.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. Виконував обов’язки члена Ревізійної комісії (Голо-
ви Ревізійної комісії) без отримання винагороди. Стаж керівної роботи (років) - 29. Попередні 
посади: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», заступник фінансового директора з контроллін-
гу. Посадова особа обіймає посаду радника фінансового директора - головного бухгалтера 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Голова Ревізійної комісії організовує роботу Ревізійної 
комісії, скликає засідання Ревізійної комісії, головує на засіданнях Ревізійної комісії, під-
писує документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені відповідно 
до її рішень, підписує протокол засідання Ревізійної комісії, представляє Ревізійну комісію 
у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, органами державної влади 
та управління, іншими особами. Повноваження та обов’язки Ревізійної комісії визначаються 
статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi 
товариства, його дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. Ревізійна комісія відпо-
відно до покладених на неї завдань перевіряє: достовірність даних, які містяться у фінансовій 
звітності Товариства за відповідний період; відповідність ведення бухгалтерського, податко-
вого, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність 
і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно 
до встановлених правил та порядку; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за 
зобов’язаннями Товариства та інше.

Головний бухгалтер - Переверза Марина Миколаївна; серія, номер, дата видачі та найме-
нування органу, який видав паспорт: АН, 221690, 09.04.2004 р., Жовтневим РВ Криворізького 
МУУМВС України у Дніпропетровській обл.; 1974 року народження. Освіта: Вища. Призначено 
на посаду Головного бухгалтера за рішенням Генерального директора 29.04.2011 р. Вина-
городу отримує згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 12. Попередні поса-
ди: ВАТ «Бериславський ЗБМ», член правління; ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», начальник 
бюро з контрольно-ревізійної роботи. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких інших підприємствах. Основним обов’язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя 
ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.

3.2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

Засновником є держава в особі Української державної корпорацiї промисловостi 
будiвельних матерiалiв «Укрбудматерiали». (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: вул. Ар-
тема, 73, м. Київ, Україна, 04053. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості 
акцій (часток, паїв).

Загальна кiлькiсть акцiонерiв-юридичних осiб: 5, яким належить 99,2854% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

Загальна кiлькiсть акцiонерiв-фiзичних осiб: 532, яким належить 0,7146% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск зареєстровано 18.04.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

34/21/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Херсонське територіальне управління Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA4000140511, 
тип цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - Бездокументарна, форма 
випуску - Іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 4250597 штук, загальною но-
мінальною вартістю 1062649,25 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Iнформацiя 
про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вторин-
ний ринок. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними па-
перами емiтента: вiдсутня. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах: акції товариства не включені до лістингу жодної фондової 
біржі. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї акцiй за звiтний перiод не проводилось. 
Акції товариства включені до біржового списку фондової біржі ПФТС без включення до 
біржового реєстру.
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
ПАТ «АрселорМiттал Берислав» не розміщувало процентні облігації, дисконтні облігації, 

цільові (безпроцентні) облігації, похідні цінні папери та будь-які інші цінні папери випуск яких 
підлягає реєстрації.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Протягом звітного періоду ПАТ «АрселорМіттал Берислав» не змінювало особу, яка веде 
облік прав власності на акції у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 05.04.2012 року. Кворум зборів: 

99,27828% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, обрання членів лічильної комісії за-
гальних зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2011 рік. 3. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік. 4. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік. 5. Затвердження річного звіту това-
риства. 6. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано голову та секретаря загальних 

зборів, обрано членів лічильної комісії загальних зборів та затверджено регламент робо-
ти загальних зборів акціонерів товариства. 2. Затверджено звіт виконавчого органу про 
результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Берислав» за 2011 
рік. 3. Затверджено звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Берислав» за 2011 рік. 4. 
Затверджено звіт Ревізійної комісії та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової 
звітності ПАТ «АрселорМіттал Берислав» за 2011 рік. 5. Затверджено річний звіт ПАТ «Ар-
селорМіттал Берислав» за 2011 рік. Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«АрселорМіттал Берислав» за 2011 рік визнано задовільними. 6. Прийнято рішення, що 
збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіт-
тал Берислав» у 2011 році, покрити за рахунок збільшення обсягів виробництва та рента-
бельності продукції.

7. Інформація про дивіденди
На загальних зборах акціонерів, які відбулися 11.04.2013 р. з шостого питання порядку 

денного «Розподіл прибутку і збитків товариства» було прийняте рішення, що збиток, одер-
жаний за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році, покрити 
за рахунок збільшення обсягів виробництва та рентабельності продукції.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента: Пірієнко Валерій Іванович (код за ЄДРПОУ - 2012314477), організаційно-правова 
форма: підприємець – фізична особа. Місцезнаходження: вул. М. Фортус, 217, м. Херсон, д/н, 
Херсонська, д/н. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності: сертифікат аудитора серії А № 
004444, що видана: Аудиторська палата України 26.12.2000 року. Контактний телефон: (0552) 
47-04-22. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi по-
слуги емiтенту.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Згідно договору №1-ПАО від 01.02.2013 р. незалежним аудитором Пірієнко В. І. з 01 по 

22 лютого 2013 року проведена аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності ПАТ 
«АрселорМіттал Берислав» за 2012 рік.

Основні відомості про емітента: Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Берис-
лав»; КОД за ЄДРПОУ 00291747; Місцезнаходження: Херсонська обл., Високопільській р-н, 
смт. Архангельське, вул. Суворова, 45;

Зареєстровано Бериславською районною державною адміністрацією Херсонської області 
20.01.1995 р.; Основні види діяльності - видобування вапняків.

Опис аудиторської перевірки: Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, та «Вимог 
до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емі-
тентів облігацій місцевої позики)», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. за № 1360. Ці нормативні документи вимагають 
від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту 
для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викрив-
лень. Перелік перевірених фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової 
звітності: Баланс на 31 грудня 2012 року (форма № 1); Звіт про фінансові результати за 
2012 рік (ф. № 2); Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (ф. № 3); Звіт про власний 
капітал за 2012 рік (ф. № 4); Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (ф. № 5). 
Зазначена фінансова звітність емітента складена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗУ). Відповідальність за підготовку та достовірне відображен-
ня інформації у фінансових звітах несе управлінський персонал ПАТ у відповідності з 
застосованою концептуальною основою щодо: розробки, впровадження та застосування 
внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фі-
нансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; 
вибору та застосування відповідної облікової політики; подання облікових оцінок. Моїм 
обов’язком є висловлення думки стосовно цієї фінансової звітності на підставі аудитор-
ської перевірки. Під час аудиту зроблена перевірка на обґрунтування сум та інформації, 
розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів 
обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Укра-
їні, чинним протягом періоду перевірки.

Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітнос-
ті ПАТ «АрселорМіттал Берислав» (далі Підприємство): При перевірці було встановлено, що 
фінансова звітність Підприємства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані 
в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, 
журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний. Облікова 
політика Підприємства на 2012 рік в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного 
законодавства України. На основі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський 
облік у цілому ведеться Підприємством відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, затверджених Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації 
бухгалтерського обліку. В «Звіті про фінансові результати» чистий збиток за 2012 рік ста-
новить 5955 тис. грн., отриманий від операційної та фінансової діяльності, що відповідає 
даним синтетичного обліку. Фінансові результати діяльності ПАТ, відображені в фінансовій 
звітності, відповідають даним бухгалтерського обліку, встановленій класифікації та оцінці 
доходів, а також у відповідності один до одного дані окремих форм звітності. Інша допоміж-
на інформація, щодо якої висловлена думка аудитора: Вартість чистих активів по відношен-
ню до розміру статутного капіталу ПАТ «АрселорМіттал Берислав» не відповідає вимогам 
чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 «Статутний капітал акціонерного то-
вариства» Цивільного кодексу України. Чисті активи емітента на кінець звітного року мають 
від’ємне значення і становлять (54004) тис. грн., статутний капітал - 1063 тис. грн. Таким чи-
ном, чисті активи менші за статутний капітал на 55067 тис. грн. Суттєвих невідповідностей 
між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність») не виявлено. Значних правочинів (відчуження 10 і більше 
відсотків вартості активів товариства) в звітному 2012 році ПАТ «АрселорМіттал Берислав» 
не мало. Стан корпоративного управління ПАТ «АрселорМіттал Берислав» відповідає ви-
могам Закону України «Про акціонерні товариства». При проведенні ідентифікації та оцінки 
аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 
(MCA 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності») не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства. По результатам 
перевірки, як я вважаю, були отримані достатні та відповідні докази для висловлення мною 
аудиторської думки щодо пред’явленої фінансової звітності.

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до Міжна-
родного стандарту аудиту № 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності»:

За результатами проведеного аудиту вважаю, що надана для перевірки фінансова звіт-
ність Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Берислав « за 2012 рік в усіх сут-
тєвих аспектах достовірно та повно розкриває фінансову інформацію про реальний склад 
та розмір активів зобов’язань та капіталу Підприємства станом на 31.12.2012 р. відповідно 
до застосованої концептуальної основи фінансової звітності та відповідає вимогам чинного 
законодавства України.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

15.04.2013 р.
Річна інформація розміщена на сторінці:
http://www.arcelormittal.com.ua/index.php?id=75&lang=ru в мережі Інтернет 15.04.2013 р.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Г.В. Козенко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОМОБІЛІСТ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «АВТО-
МОБІЛІСТ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21914968;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: avtomobilist.pat.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIКОПОЛЬСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО МАТЕРIАЛЬНО-

ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Нікопольський 
Агропостач»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00903185;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 

agrosnab.pat.ua.
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСТОБУДІВНИК»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03592248;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49050, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, 

проспект Гагаріна, 115;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (056) 790-19-76, факс (056) 790-19-76;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: infomark@ukr.net;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: gradostroitel.dp.ua;
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 за-

гальних зборів акціонерів вiд 15.04.2013 року (протокол № 1/13 вiд 15.04.2013 р.). голову 
Ревізійної комісії Камінського Андрія Марковича (паспорт АЕ 014666, виданий 26.03.1996 р. 
Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) звільнено з посади у зв’язку 
із закінченням терміну призначення. Володіє 0,006 % у статутному капіталі Товариства. Пере-
бував на посаді 3,5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
вищезазначену посаду нікого не призначено.

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 президент     Дичек В.Г. 16 квітня 2013 р.

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ»;

1.2. Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 49033, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, 

вул. Героїв Сталiнграда, б. 122а;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02138926;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 763-10-78;
1.6. Серія і № свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №063976;
1.7. Дата державної реєстрації: 15.05.1998 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: dmp.dp.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів  15064  14555
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1238  260
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  3  3
Сумарна дебіторська заборгованість  321  623
Грошові кошти та їх еквіваленти  32  168
Власний капітал  10899  11181
Статутний капітал  3547  3547
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  7352  7634
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  4102  3374
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.00398000  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

-0.00398000  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  70940100  -- 
Цінні папери власних випусків, ви-
куплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість  --  -- 
у відсотках від статутного ка-
піталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  10899  11181
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента. Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
Інформація про посадових осіб емітента. Посадовi особи емiтента: Директор Дєгтярьов М.В., 

Головний бухгалтер Ляшенко В.I., Голова наглядової ради Мартиновський В.П., Член наглядової 
ради Малюк О.А., Член наглядової ради Мележик Л.М., Голова ревiзiйної комiсiї Климовська Т.В.

Інформація про засновників емітента. власники - фiзичнi особи - 1091. Частка в статут-
ному капiталi 99.9778%; ТДВ «Страхова крмпанiя «СПIЧ i К». Частка в статутному капiталi 
0.0010%; ТОВ «Столиця-цiннi папери». Частка в статутному капiталi 0.0212%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiя проста бездокументарна iменна. Форма випуску - Бездокументарнi iменнi. Кiлькiсть цiнних 

паперiв 70940100 шт. Номiнал одного цiнного папера 0.05 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 
100.00%. Свiдоцтво про випуск ацiй замiнено в результатi проведення процедури дематерiалiзацiї.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi 
України, за звiтний перiод не вiдбувалося.

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 29.03.2012 р.

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудитор: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит», код за 

ЄДРПОУ 35281710. Адреса: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, к. 7, тел. (056) 744-
89-14. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 4028 вiд 27.09.2007 року.

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI: Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової 
звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ» 
(далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi 
результати, звiти про рух грошових коштiв та власний капiтал за фiнансовий рiк, що минув на 
зазначену дату та примiтки до фiнансової звiтностi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства: Управлiнський персонал Товариства 
несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до За-
кону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996-ХIУ 

(зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особли-
востей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання 
фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р. N 419, 
Листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики 
України вiд 07.12.2011 р. N 12-208/1757-|4830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702; та за такий 
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення скла-
дання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора: Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки 
щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели 
аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотри-
мання вiдповiдних етичних «вимог, а також планування й виконання аудиту для отриман-
ня достатньої впевненостi що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит 
передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i 
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи 
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Ви-
конуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 
складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою 
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення дум-
ки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
умовно-позитивної думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми не спостерiгали за 
iнвентаризацiєю наявних основних засобiв; iнвестицiйної нерухомостi та запасiв станом на 
31.12.2012 р., оскiльки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Това-
риства. Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть 
основних засобiв та запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Товариством станом 
на звiтну дату у фiнансовiй звiтностi об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображено за справед-
ливою вартiстю, яку було визначено шляхом проведення оцiнки iз залученням професiйного 
оцiнювача. У той же час об’єкти залишковою вартiстю 549 тис. грн. вiдображено Товариством 
за собiвартiстю, тобто визначення справедливої вартостi зазначених об’єктiв не здiйснювалося.

Умовно-позитивна думка: На нашу думку за винятком можливого впливу питань (абза-
ци 1, 2), про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», 
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ» станом на 31 грудня 2012 р. та 
його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно 
до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 р. №996-
ХIУ (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням осо-
бливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у Порядку подання 
фiнансової-звiтностi, затвердженому постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р. N 419, 
та Листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики 
України вiд 07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4- 07/702.

Зазначеними документами визначено наступне:
а) Вiдповiдно до абз. З п. 2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого поста-

новою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р. N 419, Товариство обрало датою переходу 
на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01.01.2012 р.

б) Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв i України, 
державної служби статистики України вiд 07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-
06-5/30523, N 04/4-07/702 у разi, якщо дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi (далi - МСФЗ) 01.01.2012 р.:

- у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 року не наводиться порiвняльна iнформацiя 
за 2011 рiк (крiм балансу);

- складається баланс станом на 01.01.2012 р. за вимогами МСФЗ;
- для складання попередньої фiнансової звiтностi за 2012 рiк i першої фiнансової 

звiтностi i за МСФЗ за 2013 рiк застосовуються МСФЗ, що будуть чиннi на 31.12.2013 р., з I 
урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1;

- перша фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ, за 2013 рiк має мiстити iнформацiю в 
балансi станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., та звiти про фiнансовi резуль-
тати, звiти про рух грошових коштiв, звiти про змiни у власному капiталi за 2012 i 2013 роки, 
вiдповiднi примiтки, в тому числi порiвняльну iнформацiю.

Звертаємо увагу на той факт, Товариством у складi iнвестицiйної нерухомостi вiдображено 
об’єкт залишковою вартiстю 30 тис. грн., щодо якого вiдсутнi документи на право власностi.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії роз-

крито 15.04.2013 р.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Найменування посади Директор Худик Микола Петрович
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННЕР»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ВІ-
ННЕР»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01037979;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: viner.pat.ua/admin/emitents/reports/year.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ 

«ОБЩЕМАШКОНТРАКТ»
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база 
комплектації «Общемашконтракт»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21926262;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 

http://omk.dp.ua/annual-reporting/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОМАРМАТУРА»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Промар-
матура»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21871578;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-

формацію: http://www.promarmatura.ua/about/info-invest/annual-reporting/.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКСІОМА»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33972230;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 

буд. 11, приміщення 25;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 713-57-47;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@mail.axiomabank.com;
1.7. Веб-сайт емітента: www.axiomabank.com;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: немає;
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів Банку (протокол від 12.04.2013 р. №11) 

прийняті наступні рішення:
Припинити достроково повноваження членів Спостережної Ради на підставі п.1, 

статті 57, розділу VIIІ Закону України «Про акціонерні товариства»:
- Голова Спостережної Ради - Резніков Олег Ігоревич (перебув на посаді два роки), 

не володіє акціями банку, є представником акціонера ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИ-
ДНІПРОВСЬКІ ФОНДИ» ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ФОНДОВОЇ БІРЖІ», код ЄДРПОУ 
36572566, володіє акціями банку у кількості 24964 штук простих іменних акцій, що скла-
дає 9,3850% у загальній кількості голосуючих акцій;

- член Спостережної Ради - Савлук Роман Ярославович (перебув на посаді два роки), 
не володіє акціями банку, є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 
37004959, володіє акціями банку у кількості 13 586 штук простих іменних акцій, що скла-
дає 5,1075% у загальній кількості голосуючих акцій;

- член Спостережної Ради - Лейбиченко Ольга Анатоліївна (перебувала на посаді два 
роки), не володіє акціями банку, є представником акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ», код ЄДРПОУ 33719147, володіє акція-
ми банку у кількості 26130 штук простих іменних акцій, що складає 9,8233% у загальній 
кількості голосуючих акцій.

Голова та члени Спостережної Ради, повноваження яких припинено, згоди на роз-
криття паспортних даних не надали, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-
ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.

Шляхом кумулятивного голосування обрати Спостережну Раду у кількості 4 осіб 
строком на 3 роки у такому складі:

- Голова Спостережної Ради - Резніков Олег Ігоревич, не володіє акціями банку, є 
представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРС - 
КОМЕРЦ», код ЄДРПОУ 37806861, володіє акціями банку у кількості 27910 штук простих 
іменних акцій, що складає 10,4925% у загальній кількості голосуючих акцій;

- член Спостережної Ради - Гусєв Василь Петрович, не володіє акціями банку, який 
є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАД - 
ДНЕПР», код ЄДРПОУ 37806882, володіє акціями банку у кількості 27910 штук простих 
іменних акцій, що складає 10,4925% у загальній кількості голосуючих акцій;

- член Спостережної Ради - Сорокін Олександр Леонідович володіє акціями банку 

у кількості 2439 штук простих іменних акцій, що складає 0,9169% у загальній кількості 
голосуючих акцій;

- член Спостережної Ради - Федотов Сергій Володимирович, не володіє акціями бан-
ку, який є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 37004959, воло-
діє акціями банку у кількості 13586 штук простих іменних акцій, що складає 5,1075% у 
загальній кількості голосуючих акцій.

Припинити достроково повноваження Голови та членів Ревізійної комісії на підставі 
п.19, статті 33, розділу VII Закону України «Про акціонерні товариства», що призначені на 
посаду рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2011 р.):

Голова Ревізійної комісії - Четверик Тетяна Анатоліївна (перебувала на посаді два 
роки), не володіє акціями банку, є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОДОНІТ-ФІНАНС», код ЄДРПОУ 34314556, володіє акціями 
банку у кількості 66114 штук простих іменних акцій, що складає 24,8549% у загальній 
кількості голосуючих акцій;

- член комісії - Бердиєв Тимур Назарович (перебув на посаді два роки), не володіє 
акціями банку, є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПАНІЯ ЮГСТРОЙ», код ЄДРПОУ 34496960, володіє акціями банку у кількості 
13 464 штук простих іменних акцій, що складає 5,0617% у загальній кількості голосую-
чих акцій;

- член комісії - Романюк В’ячеслав Іванович (перебув на посаді два роки), не володіє 
акціями банку, є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ЛАНА-Л», код ЄДРПОУ 35203297, володіє акціями банку у кількості 10 044 штук 
простих іменних акцій, що складає 3,7759% у загальній кількості голосуючих акцій.

Голова та члени Ревізійної комісії, представники юридичних осіб, повноваження яких 
припинено, згоди на розкриття паспортних даних не надали, непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової 
діяльності не мають.

Шляхом кумулятивного голосування обрати ревізійну комісію у кількості 3 осіб стро-
ком на 3 роки у такому складі:

- Голова Ревізійної комісії - Четверик Тетяна Анатоліївна, не володіє акціями банку, є 
представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОДОНІТ-
ФІНАНС», код ЄДРПОУ 34314556, володіє акціями банку у кількості 66114 штук простих 
іменних акцій, що складає 24,8549% у загальній кількості голосуючих акцій;

- член Ревізійної комісії - Лейбиченко Ольги Анатоліївни не володіє акціями банку, є 
представником акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ 
ІНВЕСТМЕНТ», ЄДРПОУ 33719147, володіє акціями банку у кількості 26130 штук простих 
іменних акцій, що складає 9,8233% у загальній кількості голосуючих акцій;

- член Ревізійної комісії - Зайченко Євгенія Павлівна, не володіє акціями бан-
ку, є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЛАД - ДНЕПР», код ЄДРПОУ 37806882, володіє акціями банку у кількості 27910 
штук простих іменних акцій,що складає 10,4925% у загальній кількості голосуючих 
акцій.

Голова та члени Ревізійної комісії, які обрані на зборах, згоди на розкриття паспорт-
них даних не надали, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
та злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.

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

повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПАТ «КБ «АКСІОМА» О.О. Риндін



18

Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

У відповідності з вимогами п.1. статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 

компанія «GIANMYR HOLDINGS LTD» («ГЬЯНМИР ХОЛДІНГС ЛТД») 
має намір придбати 17338862 штук простих іменних акцій (100,00 %) ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«АКУМШИНА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31390519. Станом на 08.04.2013 року 
компанія «GIANMYR HOLDINGS LTD» не є власником акцій ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АКУМ-
ШИНА».

Уповноважений представник GIANMYR HOLDINGS LTD На підставі довіреності від 
16.05.2011 р. Ігор Дубінський

Повідомлення про зміну складу посадових осіб 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263», 

код за ЄДРПОУ – 03116157, місцезнаходження - 49052, м. Днiпропетровськ, вул. 
Орловська, буд. 21, міжміський код, телефон-факс - (0562) 52-30-44, електронна по-
штова адреса- v-352616@yandex.ru, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації - atp11263.emitinfo.com.

Текст повідомлення
Голова Наглядової ради Тараненко Олексiй Опанасович (АМ 354465 13.02.2001 р. 

Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Звільнено. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 51,6148%. Непогашеної судимості за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.04.2010 р. по теперiшнiй час. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р.

Голова Наглядової ради Тараненко Олексій Опанасович (АМ 354465 13.02.2001 
р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Призначено. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 51,6148%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на три роки 
згiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiї п’яти рокiв дiяльностi - Голова 
наглядової ради Товариства, Голова Правлiння Товариства. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р. та рiшенням Наглядової ради вiд 
15.04.2013 р.

Член наглядової ради Горiнов Володимир Вячиславович (АК 298061 08.10.1998 р. 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Звільнено. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,02%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.04.2010 р. по теперiшнiй час. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Горiнов Володимир Вячиславович (АК 298061 08.10.1998 р. 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Призначено. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,02%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на три роки згiдно до Статуту 
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв дiяльностi - Начальник а\к 1. Рiшення прийнято 
загальними зборами вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Кононов Олег Олександрович (АЕ 896445 28.11.1997 р. АНД 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Звільнено. Володіє часткою в 

статутному капіталі емітента 0,02%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.04.2010 р. по теперiшнiй час. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Кононов Олег Олександрович (АЕ 896445 28.11.1997 р. АНД 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Призначено. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,02%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Особу призначено строком на три роки згiдно до Статуту Товариства 
та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв дiяльностi - Начальник а\к 1. Рiшення прийнято загальними 
зборами вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Самойленко Михайло Iванович (АЕ 879037 11.11.1997 
р. Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). 
Звільнено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0004%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 
26.04.2010 р. по теперiшнiй час. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Самойленко Михайло Iванович (АЕ 879037 11.11.1997 р. 
Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй області). Призначено. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0004%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на три роки згiдно 
до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв дiяльностi - Начальник а\к 1. Рiшення 
прийнято загальними зборами вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Тараненко Людмила Олексiївна (АН 115900 11.07.2003 р. 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Звільнено. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 9,44%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 26.04.2010 р. по теперiшнiй час. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 15.04.2013 р.

Член наглядової ради Тараненко Людмила Олексiївна (АН 115900 11.07.2003 р. 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Призначено. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 9,44%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особу призначено строком на три роки згiдно до Статуту 
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв дiяльностi - Дніпропетровський городський 
нотаріальний округ - приватний нотаріус. Рiшення прийнято загальними зборами вiд 
15.04.2013 р.

Підпис. Директор Тараненко Олег Iванович підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ДОнХАРчСЕРВIС» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНХАРЧСЕРВIС»; 
1.2. Організаційно-правова форма емітента - Приватне акціонерне товариство; 1.3. Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ емітента - 01558827; 1.4. Місцезнаходження емітента - 83086, м. Донецьк, 
вул. Артема, буд. 51; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (062)3042400, 3054412; 
1.6. Електронна поштова адреса емітента - donpit@meta.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - 01558827.smida.gov.ua; 
1.8. Вид особливої інформації-Зміна складу посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення:
Посадова особа Директор Соловйов Євген Володимирович (паспорт: серiя ВВ номер 

134422 виданий Київським РВ УМВС України в Дон.обл. 01.12.1997) звiльнена 15.04.2013р. 
згiдно рiшення загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2013р.) у зв'язку iз закiнченням термiну 
обрання.Володiє часткою в статутному капiталi 93,7%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 10.11.2010р. Посадова особа Ревiзор Соловйо-
ва Iрина Володимирiвна (паспорт: серiя ВВ номер 134418 виданий Київським РВ УМВС України 
в Дон.обл. 01.12.1997) звiльнена 15.04.2013р. згiдно рiшення загальних зборiв (протокол вiд 
15.04.2013р.) у зв'язку iз закiнченням термiну обрання. Володiє часткою в статутному капiталi 
0,72%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 
з 10.11.2010р. Посадова особа Директор Соловйов Євген Володимирович (паспорт: серiя ВВ 
номер 134422 виданий Київським РВ УМВС України в Дон.обл. 01.12.1997) призначено (пере-
обрано) 15.04.2013р. згiдно рiшення загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2013р.). Призначе-
ний (переобраний) на строк 3 роки.Володiє часткою в статутному капiталi 93,7%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади протягом дiяльностi: кухар  
6 розряду кафе »Лiто» ресторану »Москва», завiдуючий виробництвом пельменної ресторану 
»Золота рибка», завiдуючий виробництвом кафе »Северная», нач. виробництва вiддiлу тресту 
ресторанiв та кафе, директор тресту ресторанiв та кафе, заступник начальника обласного 
управлiння громадського харчування, директор ДКП »Донхарчсервiс», директор  
АП »Донхарчсервiс», директор ТОВ »Донхарчсервiс», голова правлiння ЗАТ »Донхарчсервiс». 
Посадова особа Ревiзор Соловйова Iрина Володимирiвна (паспорт: серiя ВВ номер 134418 
виданий Київським РВ УМВС України в Дон.обл. 01.12.1997) призначено (переобрано) 
15.04.2013р. згiдно рiшення загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2013р.). Призначена (пере-
обрана) на строк 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 0,72%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади протягом дiяльностi: сан.врач ресторану 
»Шахтар», нач. кондитерського цеху »Аєропорт», сан. врач ТОВ «Донхарчсервiс», сан. врач 
ЗАТ »Донхарчсервiс», голова ревiзiйної комiсiї, сан. врач ПрАТ »Донхарчсервiс».

3.Підпис:
Директор Соловйов Євген Володимирович підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ПУБЛIчнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«КРАСнОАРМIйСьКий ДинАСОВий ЗАВОД» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство «Красноармiйський 
динасовий завод», 1.2. Організаційно-правова форма емітента-Публiчне акцiонерне това-
риство, 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-00191738, 1.4. Місцезнаходження 
емітента - 85300, м. Красноармiйськ, вул. Шмiдта, 3, 1.5. Міжміський код,  телефон та 
факс емітента - (06239)2-04-10, 9-63-83,9-63-64, 062 332-07-51, 1.6. Електронна поштова 
адреса емітента - office@dinas.com.ua, 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації - www.dinas.com.ua, 
1.8. Вид особливої інформації - Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2.текст повідомлення: 
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї (Голова ) Слабiй Наталя Олександрiвна 

(паспорт: серiя ВВ номер 961218 виданий Красноармiйським МВ УМВС Укр. в Дон.обл.  
28.08.1999) звiльнена 16.04.2013р. згiдно рішення загальних зборів (протокол №19 
від 16.04.2013р.) у зв'язку iз внесенням змін до Статуту Товариства у частині скасу-
вання органу, що перевіряє фінансово-господарську діяльність – ревізійна комісія.
Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посадi з 10.03.2011р.
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Кур'янович Валентина Миколаївна (паспорт: 
серiя ВВ номер 672681 виданий Красноармiйським МВ УМВС Укр. в Дон. обл. 
02.12.1998) звiльнена 16.04.2013р. згiдно рішення загальних зборів (протокол №19 
від 16.04.2013р.) у зв'язку iз внесенням змін до Статуту Товариства у частині скасу-
вання органу, що перевіряє фінансово-господарську діяльність – ревізійна комісія.
Володіє часткою в статутному капiталi 0.0045%.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Перебувала на посадi з 10.03.2011р.Посадова особа Член 
ревiзiйної комiсiї Шамрай Тетяна Iванiвна (паспорт: серiя ВЕ номер 858393 виданий 
Красноармiйським МВ УМВС Укр. в Дон. обл. 23.05.2002) звiльнена 16.04.2013р. 
згiдно рішення загальних зборів (протокол №19 від 16.04.2013р.) у зв'язку iз внесен-
ням змін до Статуту Товариства у частині скасування органу, що перевіряє фінансово-
господарську діяльність – ревізійна комісія.Володіє часткою в статутному капiталi 
0.0015%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала 
на посадi з 10.03.2011р..

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.Найменування посади.
генеральний директор__Дерлеменко Валерiй Миколайович.
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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

Зміни у реєстрі іпотечного покриття або 
реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів 
за кожним консолідованим іпотечним 
боргом

2. текст повідомлення
16.04.2013 року внесено зміни до реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних об-

лігацій серії «В», згідно рішення прийнятого Начальником Управління контролю іпотечного 
покриття  ПАТ «АРЖК» (Рішення від 16.04.2013 р.) щодо включення іпотечних активів на 
заміну вилучених іпотечних активів до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних об-
лігацій серії «В». 

Випуск іпотечних облігацій, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер 
свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій): звичайні іпотечні облігації серії «В», 
свідоцтво про реєстрацію випуску № 1/4/2013/Т,  дата реєстрації 15.01. 2013. року.

Частка (у відсотках) іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо яких відбули-
ся зміни: 

16.04.2013 р. до реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій  
серії «В» внесено зміни: виключено іпотечних активів – 0,62 %, та включено іпотечних  
активів – 0,42 %. 

Причина прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного  
покриття: 

у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв’язку із невідповідністю іпотечних активів 
вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних іпо-
течних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним 
покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1902 від 
27.12.2012 р., та в зв’язку з  перевищенням коефіцієнту іпотечного покриття 0,9 в іпотечно-
му покритті звичайних іпотечних облігацій серії «В».

Іпотечні активи (їх вартість) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення 
про виключення, та іпотечні активи (їх вартість), щодо яких прийнято рішення про включен-
ня до складу іпотечного покриття: 

виключено 16.04.2013 р.,  вартість іпотечних активів – 1 738 423,47  грн. та 
включено  16.04.2013 р., вартість іпотечних активів – 1 181 263,65  грн. 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
голова Правління                         ______________               Волков Сергій Сергійович

(підпис) 
М. П.  16 квітня 2013 року

ПУБЛIчнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КРЕМЕнчУКгАЗ» 
Річна інформація емітента за 2012 р.

1.Загальні відомості. Публiчне акцiонерне товариство «Кременчукгаз». Адреса 39601 
Полтавська обл., м.Кременчук, пров.Героїв Бреста,46. ЄДРПОУ 03351734. Тлф 0536776721. 
№ запису про держреєстрацію 15851200000001834, зареєстроване 06.02.95. Веб-сторінка 
http://kgaz.com.ua/. 2.Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (пе-
ріод звітн./поперед.): Усього активів 89808/79738. Основні засоби 51322/42519. Довгостро-
кові фінінвестиції 29/0. Запаси 1223/1631. Сумарна дебіторська заборгованість 36278/28302. 
Грошові кошти та їх еквіваленти 956/7286. Власний капітал 4112/1375. Статутний капітал 
1063/1063. Нерозподілений прибуток 2783/46. Поточні зобов'язання: 41581/38461. Чист. 
прибут. на одну акцію 0,14/0. Вартість чистих активів 7543/1375. 3.Посадовi особи: голова 
правління Оксененко Богдан Вікторович; члени правління: головбух Гапеєва Олена Євгеніїв-
на, Облап Євген Володимирович, Шутько Свiтлана Богданiвна, Щербак Людмила Василівна, 
Грабовський Болеcлав Францович, Брутова Олена Василiвна. Голова НР Якименко Нiна 
Олексiївна; члени НР: Скопіч Володимир Володимирович, Кондратенко Ірина Іванівна, По-
пов Вiктор Григорович, Тєкучов Вячеслав Геннадійович, Попов Дмитро Вiкторович, Середин 
Євген Миколайович. Голова РК Мендик Ігор Пилипович; члени РК Горбачова Любов Анато-
ліївна, Середіна Валерія Юріївна, Кравченко Ольга Іванівна, Авер`янова Людмила Іванівна.
Посадові особи судимостi не мають. Засновник ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Частка в СК 
25%. 4.Інформація про ЦП. Акцiї простi в бездокументарній формі. Кiлькiсть 21252000шт. 
Номiнал 0.05грн. Процент в СК 100%. Код ЦП UA4000088959. Товариство знаходится в бір-
жевому списку ПАТ «Українська біржа». ЦП до лiстингу не включалися. Емісії не було. 5.Змiн 
особи, яка веде облiк прав власностi на ЦП не вiдбувалось. 6.Збори акцiонерiв вiдбулися 
18.05.12. 7.Дивіденди виплачувались в розмірі 30% від чистого прибутку. 8.ТОВ «Аудитор-
ська фiрма «Бізнесекспертаудит», ЄДРПОУ 21662805, підтверджує достовірність фінзвіт-
ності товариства за 2012р. 9.Повний текст річної інформації у ЗІБД Комісії розкрит 16.04.13. 
10.Підпис. Голова правління Оксененко Богдан Вікторович.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “ХЛIБОРОБ”

Річна інформація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Хлiбороб"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30742236
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.stockmarket.gov.ua

Директор                                         гончаров Олександр Валерiйович
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Назва Емітента: ПАт «новоархангельський сирзавод» Дата проведення: 16/04/2013 Міс-

це проведення: 26100, смт. Новоархангельськ , Кіровоградська обл. Новоархангельський р-н 
смт. Новоархангельськ, вул. Леніна, 1 (актовий зал);Перелік питань, рішення з яких прийняті 
загальними зборами та рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожно-
го проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Питання порядку денного №: 1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної ко-
місії зборів. Затвердження регламенту зборів; Голосували: «ЗА» - 5 970 047  100 % голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій, «Проти» - 0  0,0% , «Утримався» - 0 - 0,0% Рішення: прийнято простою 
більшістю голосів:1. Обрати: - Головою річних Загальних зборів акціонерів – Сєніна Ігоря 
В’ячеславовича; - Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Вовченка Сергія Микола-
йовича. 2. Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: - Голова Лічильної комісії – Куліков 
Микола Михайлович; - Член Лічильної комісії – Горбенко Володимир Іванович; - Член Лічиль-
ної комісії – Зубенко Тетяна Олексіївна. Доручити Лічильній комісії підрахунки результатів 
голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НОВОАРХАН-
ГЕЛЬСЬКИЙ СИРЗАВОД». 3. Затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ СИРЗАВОД»: - на доповіді з питань порядку 
денного - до 15 хв.; - співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. 
кожна співдоповідь чи виступ; - запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.; - від-
повіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на 
кожну відповідь та коментар; - загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення 
з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин.

Питання порядку денного №: 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження основних напрямків та планів 
діяльності Товариства на 2013 рік; Голосували: «ЗА» - 5 970 047  100 % голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій, «Проти» - 0  0,0% , «Утримався» - 0 - 0,0% Рішення: прийнято простою більшістю голо
сів: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2012 рік прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності То-
вариства. Роботу Правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ СИРЗАВОД» щодо результатів  
фінансово-господарської діяльності та фінансового стану Товариства у 2012 році визнати задо-
вільною. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2013 рік.

Питання порядку денного №: 3.Звіт Наглядової ради Товариства;Голосували: «ЗА» - 5 970 047  
100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій, «Проти» - 0  0,0% , «Утримався» - 0 - 0,0% Рішення: прийнято про
стою більшістю голосів:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік, прийняти до відома і врахувати 
при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Питання порядку денного №: 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2012 рік та затвердження балансу станом на 01.01.2013 
року;Голосували: «ЗА» - 5 970 047  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, «Проти» - 0  0,0% , 
«Утримався» - 0 - 0,0% Рішення: прийнято простою більшістю голосів: Затвердити Звіт Реві-
зійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та висновки Ревізійної комісії 
щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2012 рік, прийняти 
до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності  Товариства. Затвердити 
баланс Товариства станом на 01.01.2013 рік.

Питання порядку денного №: 5.Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку 
Товариства;Голосували: «ЗА» - 5 970 047  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, «Проти» - 0  
0,0% , «Утримався» - 0 - 0,0% Рішення: прийнято простою більшістю голосів: 1. Затвердити, 
як результат діяльності Товариства за 2012 рік, прибуток у розмірі 4 185 тис. грн. та фінансо-
ву звітність Товариства за 2012 рік. Прибуток Товариства у розмірі 4 185 тис. грн. залишити 

нерозподіленими та направити на розвиток Товариства. 2. Затвердити річний звіт ПАТ «НО-
ВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ СИРЗАВОД» за 2012 рік (додається).

Питання порядку денного №: 6Про відкликання та обрання членів Наглядової ради 
Товариства;Голосували: «ЗА» - 5 970 047  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, «Проти» - 0  0,0%, 
«Утримався» - 0 - 0,0% Рішення: прийнято простою більшістю голосів:Відкликати зі складу 
Наглядової ради Товариства - Приватне акціонерне товариство «Молочний альянс», в особі 
представників: Вовченка Сергія Миколайовича – Голови Наглядової ради; - Слободського Ігора 
Станіславовича – члена Наглядової ради; - Смолія Яківа Васильовича – члена Наглядової ради.

Питання порядку денного №: 6Про відкликання та обрання членів Наглядової ради 
Товариства;Рішення: прийнято обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу 
кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатамиОбрати до складу Наглядової 
ради Товариства - Приватне акціонерне товариство «Молочний альянс», в особі представни-
ків: - Вовченко Сергій Миколайович – Голова Наглядової ради - 5 970 397 голосів; - Слобід-
ський Ігор Станіславович – член Наглядової ради;- 5 969 769 - Смолій Яків Васильович – член 
Наглядової ради - 5 969 765

Питання порядку денного №: 7Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства;Голосували: «ЗА» - 5 970 047  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, «Проти» - 0  
0,0% , «Утримався» - 0 - 0,0% Рішення: прийнято простою більшістю голосів:Відкликати зі 
складу Ревізійної комісії Товариства – ТОВ «Компанія з управління активами «Еталон Ессет 
Менеджмент»ЗНВПІФ «Престиж будінвест - перший» в особі представників -Волощука Івана 
Петровича - Голову Ревізійної комісії; Савелія Віталія Сергійовича - члена Ревізійної 
комісії;Буртову Надію Вікторівну–члена Ревізійної комісії.

Питання порядку денного №: 7Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства;Рішення: прийнято обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу 
кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатамиОбрати до складу Ревізійної 
комісії Товариства - Приватне акціонерне товариство «Молочний альянс», в особі представ-
ників: - Волощука Івана Петровича – Голову Ревізійної комісії - 5 970 467 голосів; члена Реві-
зійної комісії - Савелія Віталія Сергійовича –- 5 969 837 голосів; члена Ревізійної комісії - Бур-
тову Надію Вікторівну – 5 969 837 голосів

Питання порядку денного №: 8Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства.Голосували: «ЗА» - 5 970 047  100 % 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих з цього питання акцій, «Проти» - 0  0,0% , «Утримався» - 0 - 0,0% Рішення: прийнято 
простою більшістю голосів:1. На підставі частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні 
товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товари-
ством протягом 1 (одного) року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів щодо: 
1.1. Договорів купівлі-продажу, комісії, підряду, поставки, надання послуг, застав, порук, найму 
(оренди), на суму, що не перевищує 100 % вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності (на кожен правочин); 1.2 Надання застав, порук, відступлення прав 
вимог, договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахун-
ків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування. В тому числі 
третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому, сума будь-якого із зазначених 
у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин). 2. Уповноважити Голову Правлін-
ня Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати прове-
дення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства 
правочинів за умови одержання попереднього Рішення Наглядової ради Товариства.

1 . Голова реєстраційної комісії /Шаров В.В./ 2 . Член реєстраційної комісії /Шарова С.О./ 
3 . Член реєстраційної комісії /Старенко Т.О./ 4 . Голова лічильної комісії /Куліков М.М./ 5 . 
Член лічильної комісії /Горбенко В.І./ 6 . Член лічильної комісії /Зубенко Т.О./

ПАт «нОВОАРХАнгЕЛьСьКий СиРЗАВОД»

ПУБЛIчнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
АКУМУЛЯтОРний ЗАВОД «САДА» 

Річна інформація емітента за 2012 р.
1.Загальні відомості. Публiчне акцiонерне товариство Акумуляторний завод 

«САДА». Адреса 73000 м.Херсон, вул.Нафтовикiв, 15-А. ЄДРПОУ 24962494.  
Тлф 0552291485. Св. про держреєстрацію А01 №722623 від 07.09.01. Веб-сторінка 
sada.vatua.com. 2.Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
(період звітн./поперед.): Усього активів 21530/26985. Основні засоби 1640/2107. За-
паси 14242/16966. Сумарна дебіторська заборгованість 5626/7883. Грошові кошти 
та їх еквіваленти 5/5. Власний капітал -4135/-2390. Статутний капітал 1207/1207. 
Непокритий збиток -5342/-3597. Довгострокові зобов'язання 17306/18633. Поточні 
зобов'язання: 8095/10742. Збиток на одну акц. -0,06/-0,03. Вартість чистих активів 
-4135/-2390. 3.Посадовi особи: Генеральний директор Михальчук Олександр Воло-
димирович. Голова НР Чихун Анатолiй Миколайович, член НР Калашнiкова Рита 
Іванівна. Голова РК Чихун Тетяна Іванівна, член РК Чихун Вiктор Миколайович. Го-
ловбух Родiнiна Наталiя Юріївна. Судимостi не мають. Засновники: МПП «Арго-К», 
АЗ «ЗАП» Пястув АО. Часткив СК 0%. 4.Інформація про ЦП. Акцiї простi в бездоку-
ментарній формі. Кiлькiсть 24134700шт. Номiнал 0.05 грн. Код ЦП UA4000121099. 
Процент в СК 100%. На продаж не виставлялися, до лiстингу не включалися. Емiсiї 
не було. 5.Змiн особи, яка веде облiк прав власностi не ЦП не вiдбувалось. 6.Збори 
акцiонерiв вiдбулися 27.04.12. 7.Дивіденди не виплачувались. 8.Аудитор Пiрiєнко 
Валерiй Iванович, код 2012314477, підтверджує достовірність фінзвітності товари-
ства за 2012р. 9.Повний текст річної інформації у ЗІБД Комісії розкрит 15.04.13. 
10.Підпис. Генеральний директор Михальчук Олександр Володимирович.

ПУБЛIчнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КАМ’ЯнСьКий» 

Річна інформація емітента за 2012 р.
1.Загальні відомості. Публiчне акцiонерне товариство «Кам'янський». Адреса 74341 

Херсонська обл. Бериславський р-н с.Одрадокам'янка вул.Ленiна, 1. ЄДРПОУ 00413713. 
Тлф 0554654279. Св. про держреєстрацію А01 №808008 від 19.02.01. Веб-сторінка 
kamenskiy.vatua.com. 2.Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
(період звітн./поперед.): Усього активів 85739/77563. Основні засоби 20593/15963. За-
паси 9236/9236. Сумарна дебіторська заборгованість 40689/35399. Грошові кошти та їх 
еквіваленти 190/401. Власний капітал 45613/49289. Статутний капітал 23457/23457. Не-
розподілений прибуток 18811/22486. Довгострокові зобов'язання 17482/3564. Поточні 
зобов'язання: 18018/21183. Збиток (прибуток) на одну акцію -0.04/0.17. Вартість чистих 
активів 45613/49289. 3.Посадовi особи: Директор Голубничий Олександр Андрiйович, 
головбух Гулик Людмила Федорiвна; голова НР Дмитрук Олена Леонiдiвна, члени НР 
Рибак Вiктор Олексiйович, Пуляєва Наталiя Вiкторiвна; голова РК Покрищенко Анатолiй 
Володимирович, члени РК Мельничук Алла Георгiївна, Герасимчук Тетяна Олександрiвна. 
Судимостi не мають. Засновник Бериславська райрада народних депутатів. Частка в  
СК 0. 4.Інформація про ЦП. Акцiї простi в бездокументарній формі. Кiлькiсть 93829600шт. 
Номiнал 0.25грн. Процент в СК 100%. Код ЦП UA4000119549. ЦП для продажу не ви-
ставлялися, до лiстингу не включалися. Емісії не було. 5.Змiн особи, яка веде облiк прав 
власностi на ЦП не вiдбувалось. 6.Збори акцiонерiв вiдбулися 27.04.12 та 21.12.12. 7.Ди-
віденди не виплачувались. 8.ТОВ Аудиторська Фірма «Аудит-Таврiда», ЄДРПОУ 
22751356, підтверджує достовірність фінзвітності товариства за 2012р. 9.Повний текст 
річної інформації у ЗІБД Комісії розкрит 16.04.13. 10.Підпис. Директор Голубничий 
Олександр Андрiйович.
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ОВРУчАнКА”

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
Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Овручанка"
Код за ЄДРПОУ емітента 02969691
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.ovrychanka.ho.ua

генеральний директор                          Левкiвська галина Iванiвна

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“СЕРВIС”

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 акцiонерне товариство 

"Сервiс"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 13558241
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.servis.ho.ua

Директор                                    Мартинюк наталiя Олександрiвна

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “нАУКОВОВиРОБничЕ 
ПIДПРиЄМСтВО “УКРСПЕцПОЛIгРАфIЯ”

Річна інформація емітента за 2012 рік,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цП, а також приватних 

(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 
(відкрите) розміщення цП, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цП
Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Науково-виробниче пiдприємство 
"Укрспецполiграфiя"

Код за ЄДРПОУ емітента 25277760
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

http://poligrafia.emit.in.ua/2013z/

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “АВтО тЕХСЕРВIС”
Річна інформація

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товаривство
"Авто техсервiс"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 19294955
3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.stockmarket.gov.ua

Директор              Колесник Вiра Iванiвна

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“фАВОРит КОМПАнI”

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 акцiонерне товариство 

"Фаворит Компанi"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 13579674
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.favoryt.com

голова правлiння                               Ляшенко Ружена Вiкторiвна

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ЗАВОД нЕСтАнДАРтнОгО УСтАтКУВАннЯ”

Річна інформація емітентів за 2012 рік,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цП, а також приватних 

(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 
(відкрите) розміщення цП, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цП
Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Завод нестандартного устатку-
вання"

Код за ЄДРПОУ емітента 31739135
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну нформацію 

http://zno.host22.com

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ПЕРЕСУВнА МЕХАнIЗОВАнА КОЛОнА23”

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 акцiонерне товариство 
"Пересувна механiзована колона-23"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 01331087
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.pmk23.ho.ua

Директор    юхименко Василь Петрович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“РАДОМишЛьСьКЕ АтЕЛьЄ МОД “РАДОМишЛЯнКА”

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 акцiонерне товариство 

"Радомишльське ательє мод 
"Радомишлянка"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 13558235
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
який розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.radomyshlianka.pat.ua

генеральний директор                                Мiщенко надiя Iванiвна
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ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“СПОРттОВАРи ЖитОМиР”

Річна інформація за 2012 рік 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
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Спорттовари Житомир"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 01555131
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.sporttovary.ho.ua

Директор    горкуша Павлiна Василiвна

ЗАКРитЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
фIРМА “АнтIК” ЛтД 

Річна інформація за 2012 рік 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
1. Повне найменування емітента Закрите акцiонерне товариство 

фiрма "Антiк" Лтд
2. Код за ЄДРПОУ емітента 20413916
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.pamjatnik.com.ua

Директор        Макаренко Леонiд Якович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“КАштАн”

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 акцiонерне товариство 
"Каштан"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 02969774
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.kashtan.ho.ua

Директор                                              Колпаков Iгор Миколайович

ЗАКРитЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “ЛьОнОК”
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів за 2012 рік

1. Повне найменування 
емітента

Закрите акцiонерне товариство "Льонок"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 13556489
3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.lonok.ho.ua

голова правлiння                                           Костюк Петро Iванович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
“ВиРОБничОКОМЕРцIйнА фIРМА “ЛЕСЯ”

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 акцiонерне товариство 
"Виробничо-комерцiйна фiрма "Леся"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00309097
3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.lesya.ho.ua

Директор                                        Кондратюк тетяна Миколаївна

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ЕЛВI”

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів,

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Елвi"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 33020055
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.elvi.ho.ua

Директор                             Косьмiн Володимир Володимирович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“IнфОРМАцIйнО ЕнЕРгЕтичнА КОМПАнIЯ”

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Iнформацiйно Енергетична компанiя"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 24703249
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.inek.ho.ua

Директор                                        чаплинський Сергiй Миколайович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“АВтОМиР 57”

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 акцiонерне товариство "Автомир 
57"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 02027345
3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.avtomir57.ho.ua

Директор              Дега Олег Вiталiйович
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ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КиЇВКнигА» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості.1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне то-

вариство «Київкнига».1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонер-
не товариство «Київкнига». 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02471078. 
1.4. Місцезнаходження емітента: 02094 Київ вул. Сергієнка,18.1.5. Міжміський код, 
телефон та факс: (044) 5733366 (044) 5733211. 1.6. Електронна поштова адреса: 
kyivkniga@emitent.net.ua.1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: kniga.mbk.biz.ua.  
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.2. Текст повідо-
млення.Рішення про звільнення посадової особи прийнято та виконано на підставі 
рішення Наглядової ради від 17.04. 2013р. Посадова особа Баринова Людмила Андрі-
ївна (Паспорт: серія СН номер 074514 виданий 12.12.1995 р. Ватутінське РУГУ МВС 
України в м.Києвi), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0.45829%. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 1997р. Рішення про призначення посадової особи прийнято та 
виконано підставі рішення Наглядової Ради 17.04.2013 р. Посадова особа Галиновська-
Нілова Марія Володимирівна (Паспорт: серія МЕ номер 899663 виданий 13.09.2008 р. 
Печерське РУ ГУ МВС України у м.Києві), призначена на посаду Голова Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.012%. Строк, на який призна-
чено особу: строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяль-
ності: член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 233 шт. 
акцій. Рішення про звільнення посадової особи прийнято та виконано на підставі рі-
шення Наглядової Ради 17.04.2013 р. Посадова особа Галиновська-Нілова Марія Во-
лодимирівна (Паспорт: серія МИ номер 899663 виданий 13.09.2008 р. Печерське РУГУ 
МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0.012%. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді:з 2010р. Рішення про призначення посадової особи прийнято та виконано 
на підставі рішення Наглядової Ради 17.04.2013 р. Посадова особа Баринова Людмила 
Андріївна (Паспорт: серія СН номер 074514 виданий 12.12.1995 р. Ватутінське РУ ГУ 
МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради товариства. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0.458%. Строк, на який призначено особу: термі-
ном на 3роки.Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Нагля-
дової ради.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 9000 шт. акцій.Усі по-
садові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.  
3. Підпис3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. Голова Правління Галиновський Володимир Ярославович.17.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“СПОРтЕК”

Річна інформація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Спортек"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 01555208
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.sporteck.pat.ua

голова правлiння                Конотопенко Валентина Олександрiвна

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“СКАДОВСьКАгРОПОСтАч”

Річна інформація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Скадовськагропостач"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 00907958
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.skadovskagrosnab.pat.ua

голова правлiння                          Завгородня Стефанiя Петрiвна

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«МОтОРПЛюС» 

Річна інформація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Мотор-Плюс»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 31946790
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.motor-plus.com.ua

голова правлiння                                       шабалiн юрiй Вiкторович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ОчАКIВСьКЕ ХЛIБОПРийМАЛьнЕ ПIДПРиЄМСтВО» 

Річна інформація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство «Очакiв- 
ське хлiбоприймальне пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 04270593
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.ochakhpp.pat.ua

Директор                                     Кравченко Олег Володимирович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗАСIЛьСьКЕ ХЛIБОПРийМАЛьнЕ ПIДПРиЄМСтВО» 

Річна інформація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство «Засiль- 
ське хлiбоприймальне пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00955006
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

http://zaselhpp.prat.in.ua

Директор                                         Кошкiн Костянтин Леонiдович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “БЕРДичIВСьКЕ 
ПIДПРиЄМСтВО ОБчиСЛюВАЛьнОЇ тЕХнIКи тА IнфОРМАтиКи”

Річна інформація за 2012 рік 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
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Бердичiвське пiдприємство обчислю-
вальної технiки та iнформатики"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 13553812
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.bpoty.berdychiv.in.ua

Директор                                                  Котов Василь Васильович
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ЕКОКЛІн» 
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Еко-
клін»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34964189
1.4. Місцезнаходження емітента: 03186, м.Київ, бульвар Чоколівський, буд. 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 220-12-34, 220-12-34
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@ekoklin.kiev.ua
1.7. Веб-сайт емітента: ekoklin.kiev.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: ekoklin.kiev.ua
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Екоклін» (далі – Товариство) повідо-
мляє, що 15.04.2013 р. від депозитарію ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цін-
них паперів» (ліцензія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.) був отриманий зведений 
обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства станом на 11.04.2013 
року, згідно з яким відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 
і більше відсотків голосуючих акцій Товариства:

Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу 
«Гарант-Розвиток» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Сортіс Ессет Менеджмент» (ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ 35195889, місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119). 
Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій 57,2749 %, а після зміни пакета 
акцій 57,2584 % голосуючих акцій Товариства. Підстава зміни пакета акцій: про-
даж вказаною особою акцій Товариства на вторинному ринку.

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

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

голова правління                        тітаренко тетяна Михайлівна, 15.04.2013р.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ОтАВА» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОТАВА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31183822
1.4. Місцезнаходження емітента 01042 м. Київ вул. Чигоріна, буд. 18
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0442202034, 0442202034
1.6. Електронна поштова адреса емітента office@otava.in.ua
1.7. Веб-сайт емітента: otava.in.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації otava.in.ua
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТАВА» (далі – Товариство) повідо-
мляє, що 15.04.2013 р. від депозитарію ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цін-
них паперів» (ліцензія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.) був отриманий зведений 
обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства станом на 09.04.2013 р., 
згідно з яким відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства:

Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу 
«Гарант-Розвиток» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Сортіс Ессет Менеджмент» (ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ 35195889, місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119). 
Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій 36,1613 %, а після зміни пакета 
акцій 37,2001 % голосуючих акцій емітента. Підстава зміни пакета акцій: при-
дбання вказаною особою акцій емітента на вторинному ринку.

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

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

голова правління                    Бобир Володимир Анатолійович, 15.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ІнВІКтА  МАЯК» 
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «ІНВІКТА - МАЯК»
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31175895
Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, 8
тел/факс: /044/ 468-22-24
E-mail: at174@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: www.31175895.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВІКТА - МАЯК» (Протокол від 

11.04.2013р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено. Голова ліквідаційної комісії – Савченко Сергій Вікторович (фізична особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних) з 11.04.2013р. на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів (протокол від 11.04.2013р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0,000000%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 0,00 шт. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 30.07.2012 р. по 
11.04.2013р.

Звільнено. Член ліквідаційної комісії – Тютріна Наталія Миколаївна (фізична особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) з 11.04.2013р. на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів (протокол від 11.04.2013р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0,000000%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 0,00 шт. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 30.07.2012 р. по 
11.04.2013р.

Звільнено. Член ліквідаційної комісії – Тернова Олена Євгеніївна (фізична особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) з 11.04.2013р. на підставі рішення Загальних зборів 
акціонерів (протокол від 11.04.2013р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,000000%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 0,00 шт. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 30.07.2012 р. по 
11.04.2013р.

Призначено. Ліквідатор – Галічева Валентина Олександрівна (фізична особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) з 11.04.2013р. на підставі рішення Загальних зборів ак-
ціонерів (протокол від 11.04.2013р.) Строк, на який призначено особу – до закінчення про-
цедури ліквідації. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000000%. Пакет акцій 
емітента, який належить цій особі: 0,00 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. До цього працювала: Президент ТОВ «Юридично-консалтингова компанія 
«Бізнес Капітал Груп».

У зв’язку із організаційною необхідністю, замість Ліквідаційної комісії, обирається - Лік-
відатор.

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

Ліквідатор ПрАт «ІнВІКтА  МАЯК» галічева Валентина Олександрівна, 11.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ВIКтОРIЯ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВIКТОРIЯ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23867078
1.4. Місцезнаходження: 67832 смт. Великодолинське, вул. Кооператив- 

на, буд. 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0487164161, 0487164161
1.6. Електронна поштова адреса емітента: victoria@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.grosslibentale.od.ua
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про рiшення емiтента про утворен-

ня, припинення його фiлiй, представництв
2. текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента - 16.04.2013 р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про припинення фiлiї 

емiтента - Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВIКТОРIЯ».

Повне найменування фiлiї - ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ВIКТОРIЯ» у м. НОВА КАХОВКА.

Мiсцезнаходження фiлiї: Україна, 74900 м. Нова Каховка, вул. Промис- 
лова , 9Л.

Функцiї, якi вона виконувала - Оптова торгiвля напоями, Неспецiалiзована 
оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 
Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, Роздрiбна 
торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, на-
поями та тютюновими виробами, Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту, 
Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах.

3. Підпис
Генеральний директор Каплюк Олег Вiталiйович підтверджує достовірність 

інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством.
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ВIДКРитЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«КОРОВинЕцьКЕ» 

Річна інформація емітента за 2012 рік
Повне найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство «Коровинецьке»
Організаційно-правова форма: Вiдкрите акцiонерне товариство
Місцезнаходження емітента: 13240 Житомирська обл. Чуднiвський р-н смт. 

Великi Коровинцi вул. Ватутiна, 59
Код за ЄДРПОУ емітента: 00385827
Міжміський код та телефон: (04139) 9-53-73
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО №661320
Дата державної реєстрації: 01.06.1995
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том: http://korovinecke.emit.in.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб’єкта малого 

підприємн (тис.грн) 
найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів 2040.2 2204.8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1803.3 1879.8
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 116.0 111.4
Сумарна дебіторська заборгованість 43.9 75.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1.0 0.5
Власний капітал 1924.3 1953.4
Статутний капітал 40.2 40.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1115.1 -1086.0
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 115.9 251.4
Чистий прибуток (збиток) -29.1 -45.1
Вартість чистих активів 1924.3 1953.4

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно-
вників: Вищим органом акцiонерного товариства є загальнi збори акцiонерiв. 
Виконавчим органом Товариства є правління. Також на пiдприємствi є Наглядова 
рада та ревізійна комісія. Інформація про посадових осіб емітента: В.о. голови 
правлiння, член правлiння Жидецький Iгор Романович, Член правлiння 
Мислiнський Валерiй Миколайович, Член правлiння Войнаш Володимир 
Вiталiйович, Член правлiння Люх Анатолiй Iванович, Член правлiння Ковальчук 
Тетяна Василiвна, Член правлiння Лукашенко Микола Костянтинович, Голова На-
глядової ради Дощак Галина Володимирiвна, Член наглядової ради Бабюк Марiя 
Iллярiвна, Член наглядової ради Лукашенко Галина Михайлiвна, Член наглядової 
ради Якимчук Вiктор Аркадiйович, Голова ревiзiйної комiсiї Iващук Наталя 
Iванiвна, Член рев.комiсi Орлик Вiра Семенiвна, Член рев.комiсiї Востоков Олег 
Леонiдович, Головний бухгалтер Мислiнська Лариса Олексіївна. Засновником 
товариства є Держава в особі РВ ФДМУ по Житомирській області. 4. Інформація 
про цінні папери емітента: Вид-акцiї, тип-простi, форма випуску - Бездокумен-
тарна. Кiлькiсть ЦП - 160772 шт. Номiнал одного ЦП 0.25 грн. Акцiї товариства не 
включинi до лiстингу бiрж та iнших торгово-iнформацiйних систем. Станом на 
31.12.2012 акції розміщені між фiзичними особами - 599 осіб, частка в СК 100 %. 
5. Особу, яка веде облік прав власності на ЦП емітента у ДСУ за звiтний перiод не 
змінювали. 6. Інформація про загальні збори: збори не відбулися за відсутністю 
кворуму. 7. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів за 
звiтний та попереднiй рiк не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського ви-
сновку: ПП аудиторська фiрма «Екаунт». Код ЄДРПОУ 31133478. На нашу думку, 
за винятком можливого впливу питання, про яке зазначено вище у пункті «Під-
става для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність надає до-
стовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом 
на 31.12.2012 року та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 
закінчився на зазначену дату відповідно до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. Висновок в частині формування фінансової звітності 
носить умовно-позитивний характер, згідно нормам аудиту (МСА № 705 «Моди-
фікація думки у звіті незалежного аудитора»). На підставі наданих до аудитор-
ської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про 
події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-
господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів 
і визначається частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється товариством та надається корис-
тувачам звітності.. Склад органів управління та результати їх функціонування 
наведені у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління повно 
та достовірно. 9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого опри-
люднення: повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії розкрит 15.04.13 року. Звіт оприлюднено на веб-сторінці емі-
тента http://korovinecke.emit.in.ua/2013z/ 17.04.13 р. 10. В.о. голови правлiння 
Жидецький Iгор Романович підтверджує достовірність наведеної інформації та 
визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ОтАВА» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТАВА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31183822
1.4. Місцезнаходження емітента 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0442202034, 0442202034
1.6. Електронна поштова адреса емітента office@otava.in.ua
1.7. Веб-сайт емітента: otava.in.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації otava.in.ua
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
15.04.2013р. за рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Отава» відбулись зміни у 

персональному складі посадових осіб емітента.
Звільнено наступних посадових осіб:
- Член Ревізійної комісії Кудряшова Алла Анатоліївна;
- Член Ревізійної комісії Кравченко Раїса Михайлівна;
- Голова Ревізійної комісії Васильєва Антоніна Володимирівна.
Звільнені посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мо-

тивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіють. Перебували на посаді протягом 3 років. Підстава звіль-
нення: заяви про звільнення за власним бажанням та рішення Загальних зборів акціонерів 
про припинення повноважень вищезазначених членів діючого складу Ревізійної комісії  
ПАТ «Отава».

Також звільнено наступних посадових осіб:
- Голова Наглядової Ради Михно Борис Васильович;
- Член Наглядової Ради Горобець Ольга Сергіївна;
- Член Наглядової Ради Листопад Тетяна Василівна.
Звільнені посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мо-

тивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіють. Перебували на посаді протягом 2 років. Підстава звіль-
нення: заяви про звільнення за власним бажанням та рішення Загальних зборів акціонерів 
про дострокове припинення повноважень вищезазначених членів діючого складу Наглядо-
вої ради ПАТ «Отава».

Призначено наступних посадових осіб:
- Член Ревізійної комісії Зеленський Олег Георгійович;
- Член Ревізійної комісії Білик Володимир Вікторович;
- Голова Ревізійної комісії Васильєва Антоніна Володимирівна.
Член Ревізійної комісії Зеленський Олег Георгійович акціями ПАТ «Отава» не володіє. 

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері гос-
подарської, службової діяльності не має. До призначення на посаду обіймав посаду заступ-
ника директора ТОВ «Універсал Трейд Плюс». Призначено на посаду строком на 1 рік.

Член Ревізійної комісії Білик Володимир Вікторович акціями ПАТ «Отава» не володіє. 
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері гос-
подарської, службової діяльності не має. До призначення на посаду і на даний час обіймає 
посаду директора департаменту управління активами ТОВ «КУА «Сортіс Ессет Менедж-
мент». Призначено на посаду строком на 1 рік.

Голова Ревізійної комісії Васильєва Антоніна Володимирівна акціями ПАТ «Отава» не 
володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у 
сфері господарської, службової діяльності не має. До призначення на посаду і на даний  
час обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ «Екоклін». Призначено на посаду строком  
на 1 рік.

Відповідно до протоколу засідання Ревізійної комісії ПАТ «Отава» № 3 від 15.04.2013р. 
Васильєву А.В. обрано Головою Ревізійної комісії ПАТ «Отава», Білик В.В. обрано заступни-
ком Голови Ревізійної комісії ПАТ «Отава».

Також, призначено наступних посадових осіб:
- Голова Наглядової Ради Ільченко Сергій Миколайович;
- Член Наглядової Ради Тимошенко Ганна Валентинівна;
- Член Наглядової Ради Листопад Тетяна Василівна.
Голова Наглядової Ради Ільченко Сергій Миколайович акціями ПАТ «Отава» не володіє. 

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері гос-
подарської, службової діяльності не має. До призначення на посаду і на даний час обіймає 
посаду головного бухгалтера ТОВ «КУА «Сортіс Ессет Менеджмент». Призначено на посаду 
строком на 3 роки.

Член Наглядової Ради Тимошенко Ганна Валентинівна акціями ПАТ «Отава» не володіє. 
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері гос-
подарської, службової діяльності не має. До призначення на посаду і на даний час обіймає 
посаду начальника відділу обліку операцій з цінними паперами ТОВ «Сортіс». Призначено на 
посаду строком на 3 роки.

Член Наглядової Ради Листопад Тетяна Василівна акціями ПАТ «Отава» не володіє. Не-
погашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері госпо-
дарської, службової діяльності не має. До призначення на посаду і на даний час обіймає 
посаду заступника головного бухгалтера ТОВ «КУА «Сортіс Ессет Менеджмент». Призначено 
на посаду строком на 3 роки.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ «Отава» № 3 від 15.04.2013р. 
Ільченка С.М. обрано Головою Наглядової Ради ПАТ «Отава», Листопад Т.В. обрано заступ-
ником Голови Наглядової Ради ПАТ «Отава», Тимошенко Г.В. обрано секретарем Наглядової 
Ради ПАТ «Отава».

Усі звільнені та призначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не на-
дали.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
голова правління                                  Бобир Володимир Анатолійович, 15.04.2013р.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«БРУСиЛIВСьКЕ ХЛIБОПРийМАЛьнЕ 

ПIДПРиЄМСтВО» 
Річна інформація емітента за 2012 рік

Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Брусилiвське 
хлiбоприймальне пiдприємство»

Організаційно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство
Місцезнаходження емітента: Житомирська обл. Брусилiвський р-н ст.Скочи-

ще вул.Лiсова
Код за ЄДРПОУ емітента: 02041925
Міжміський код та телефон: 04162 26497
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ №220917
Дата державної реєстрації: 17.01.1997
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том: www.brushpp.ho.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4593 4327
Основні засоби (за залишковою вартістю) 644 882
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 2028 1567
Сумарна дебіторська заборгованість 1857 1597
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 208
Власний капітал 2453 2114
Статутний капітал 208 208
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2016 1677
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 2140 2213
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.40661 0.54335
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.) 0.40661 0.54335
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 833724 833724
Цінні папери власних випусків 
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість -- --
у відсотках від статутного 

капіталу 
-- --

Вартість чистих активів 2453 2114

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його заснов-
ників: Вищим органом акцiонерного товариства є загальнi збори акцiонерiв. Вико-
навчим органом товариства є дирекція. Також на пiдприємствi є Наглядова рада та 
ревізор. Інформація про посадових осіб емітента: Директор Логвiненко Вадим 
Валерiйович, головний бухгалтер Хоруженко Валентина Вiталiївна, Ревiзор Корсун 
Вiталiй Анатолiйович, Голова Наглядової ради Сорока Леонiд Михайлович, Член На-
глядової ради Мурильов Олександр Олександрович, Член Наглядової ради Мелкон 
Георгiй Грачикович, Член Наглядової ради ТОВ «Українське реєстрацiйне бюро», 
пред. за довiреністю, Член Наглядової ради ТОВ «Бюро iнвестицiйних технологiй», 
пред. за довiреністю. Засновником товариства є Держава в особі Територіального 
відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області. 4. Інформа-
ція про ЦП емітента: Вид-акцiї, тип-простi, форма випуску - Бездокументарна. 
Кiлькiсть цiнних паперiв 833724 шт. Номiнал одного ЦП - 0.25 грн. Акцiї товариства 
не включинi до лiстингу бiрж та iнших торгово-iнформацiйних систем. Станом на 
31.12.2012 акції розміщені наступним чином: фiзичних осiб - 26, частка в СК 76,44 %. 
Юридичних осіб - 9, частка в СК– 23,56 %. 5. Особу, яка веде облік прав власності на 
ЦП емітента у ДСУ за звiтний перiод не змінювали. 6. Інформація про загальні збори: 
черговi загальнi збори вiдбулися 02.11.2012, кворум 93,15%. 7. Інформація про ди-
віденди: рішення щодо виплати дивідендів за звiтний та попереднiй рiк не прийма-
лось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку: ПП аудиторська фiрма «Екаунт». 
Код ЄДРПОУ 31133478. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про 
яке зазначено вище у пункті «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» 
фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий 
стан підприємства станом на 31.12.2012 року та її фінансові результати і рух грошо-
вих коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Національних по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку. Висновок в частині формування фінан-
сової звітності носить умовно-позитивний характер, згідно нормам аудиту (МСА  
№ 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»). На підставі наданих до 
аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація 
про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-
господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і 
визначається частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок» своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам 
звітності. Склад органів управління та результати їх функціонування наведені у річ-
ному звіті «Інформація про стан корпоративного управління повно та достовірно.  
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: повний текст 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 
16.04.2013 року. Звіт оприлюднено на веб-сторінці емітента www.brushpp.ho.ua  
10. Директор Логвiненко Вадим Валерiйович підтверджує достовірність наведеної 
інформації та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
СтРАХОВА КОМПАнІЯ «АРМА» 

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 акціонерне товариство Страхова компанія 

«АРМА».
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21265671.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03037, м. Київ, проспект Червонозоряний,52.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (44) 494-15-48; (44) 494-15-47.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: victor@arma-ic.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: arma-ic.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
12 квітня 2013 року річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 

товариства Страхова компанія «АРМА» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, а саме:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
Страхова компанія «АРМА» Сівкова Сергія Віталійовича у зв’язку із закінченням трьохрічно-
го строку перебування на посаді. На вказаній посаді перебував з 18.01.2011р. Згоду на роз-
криття паспортних даних не надав. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 
2,6678 відсотків. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
Страхова компанія «АРМА» Пушкарьова Олександра Володимировича у зв’язку із закінчен-
ням трьохрічного строку перебування на посаді. На вказаній посаді перебував з 18.01.2011р. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє – 0,00 відсотків. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
Страхова компанія «АРМА» Сівкової Ірини Андріївни у зв’язку із закінченням трьохрічного 
строку перебування на посаді. На вказаній посаді перебувала з 18.01.2011р. Згоду на роз-
криття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє – 
0,00 відсотків. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

- припинено повноваження ревізора Приватного акціонерного товариства Страхова 
компанія «АРМА» Король Олени Віталіївни у зв’язку із закінченням трьохрічного строку пе-
ребування на посаді. На вказаній посаді перебувала з 18.01.2011р. Згоду на розкриття пас-
портних даних не надала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє – 0,00 відсотків. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

- обрано членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Страхова компанія 
«АРМА» Сівкова Сергія Віталійовича строком на три роки. Працює фахівцем з управління ак-
тивами ТОВ «Компанія з управління активами «Стейбл Інвестмент Профіт». Згоду на розкрит-
тя паспортних даних не надав. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 2,6678 
відсотків. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

- обрано членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Страхова компа-
нія «АРМА» Пушкарьова Олександра Володимировича строком на три роки. Працює дирек-
тором ТДВ «Страхове товариство «Авеста Страхування». Згоду на розкриття паспортних 
даних не надав. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє – 0,00 відсотків. Непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

- обрано членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Страхова компа-
нія «АРМА» Сівкову Ірину Андріївну строком на три роки. Не працює, пенсіонер. Згоду на роз-
криття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє –  
0,00 відсотків. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

- обрано ревізором Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «АРМА» 
Король Олену Віталіївну строком на три роки. Працює керівником відділу управління акти-
вами ТОВ «Компанія з управління активами «Стейбл Інвестмент Профіт». Згоду на розкрит-
тя паспортних даних не надала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє –  
0,00 відсотків. Непогашених судимостей 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. голова правління ПрАт СК «АРМА» Пушкарьова ганна Василівна 12.04.2013 року

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ДОБРОБУт”
Річна інформація

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство "Добробут"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 03765565
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на який розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.pratdobrobut.pat.ua

Директор                                        Мезник Олександр Миколайович
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Укрбакалiя"

1.2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 54028 Миколаївська область 

Ленiнський р-н м. Миколаїв Горького, 2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01553333
1.5. Міжміський код та телефон (0512) 21-70-67
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

ААВ №171318

1.7. Дата державної реєстрації 09.10.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.bakaleya.in.ua

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента 
2.3. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підприємни

цтва (тис. грн.) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  533.0  508.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)  --  -- 
Довгострокові фінансові інвестиції  258.0  258.0
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  264.8  246.1
Грошові кошти та їх еквіваленти  10.2  3.9
Власний капітал  523.5  407.3
Статутний капітал  1003.5  1003.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -480.0  -596.2
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  9.5  100.7
Чистий прибуток (збиток)  116.2  -198.8
Вартість чистих активів  523.5  407.3

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. 
Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв 
товариства; - наглядова рада, директор товариства та ревiзiйна комiсiя.Посадовi особи 
емiтента: Директор Калиновська Євгенiя Леонiдiвна Головний бухгалтер Ковальова Лариса 
Анатолiївна Голова наглядової ради Корольков Вiктор Миколайович Член наглядової ради 
Шталь Дмитро Фрiдрiхович Голова Ревiзiйної комiсiї Присяжнюк Юрiй Миколайович. Член 
Ревiзiйної комiсiї Єльчанiнов Олександр Сергiйович Член Наглядової ради Розпопов Анатолiй 
Вячеславович Член Ревiзiйної комiсiї Шаповал Марина Олександрiвна. Акцiонерами Товари-
ства є 180 фiзичних осiб.. Частка в статутному капiталi 97.78% та 5 юридичних осiб. Частка в 
статутному капiталi 2.22%

4. Інформація про цінні папери емітента. Акцiї Акцiя проста бездокументарна iменна. Форма 
випуску - Бездокументарнi iменнi. Кiлькiсть цiнних паперiв 4014072 шт. Номiнал одного цiнного 
папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Акцiї товариства на 
органiзацiйно оформленому ринку цiнних паперiв не торгувалися. Обмежень по обiгу акцiй 
немає. Акцiї у лiстингу не перебувають. Рiшень про додатковий випуск акцiй не приймалось.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери 
емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося.

6. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
17.04.2012р.

7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку Iнформацiя про аудиторську фiрму: Неза-
лежна аудиторська фiрма «Троянда» мiсцезнаходження: 56500, Миколаївська обл., м.Воз-
несенськ, вул. Кiрова 33 офiс 26, код ЄДРПОУ 23406822. тел. 8-05134 3-25-99.Свiдоцтво 
про внесення в Реєстр суб_єктiв аудиторської дiяльностi №1339, видане Аудиторською Па-
латою України 26.01.2001р. за рiшенням № 98 та продовженого до 23.12.2015р.,рiшення 
АПУ №224/3. Аудитором перевiрений фiнансовий звiт субєкта малого пiдприємництва  
ПАТ «Укрбакалiя» за 2012 рiк: Баланс станом на 31.12.2012 року , Звiт про фiнансовi ре-
зультати за 2012 рiк та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк, що складаються 
з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики, з пояснюючою iнформацiєю, 
яка пояснює особливостi переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ. 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання Фiнансової звiтностi, згiдно 
вищезазначеною основою бухгалтерського облiку, описаною у примiтцi ПАТ «Укрбакалiя». 
Це визначає той факт, що основа Фiнансової звiтностi є прийнятою з метою складання 
комплекту фiнансової звiтностi ПАТ «Укрбакалiя» на 31 грудня 2012 року в iснуючих об-
ставинах. Управлiнський персонал також бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй 
контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за 
висловлення незалежної думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеної 
аудиторської перевiрки. Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки 
отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки стосовно 
фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укрбакалiя» за 2012 рiк.Статутний 
капiтал своєчасно i повнiстю сформований та сплачений в повному обсязi в сумi 1003,5 тис.грн., 
за звiтний перiод не змiнювався. Достовiрнiсть даних про виручку (валовий дохiд) вiд 
реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) вiдповiдає вимогам П (С) БО №15 «Доходи». Фiнансовi 
результати у звiтностi Товариства розкритi вiрно та в повному обсязi. По результатам гос-
подарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства «Укрбакалiя» у 2012 роцi отри-
мано прибуток в сумi 116,2 тис. грн. Вартiсть чистих активiв нижча за Статутний капiтал 
Товариства станом на 31.12.2012р. Вимоги ч.3.ст.155 Цивiльного кодексу України не до-
тримуються.На думку Аудитора фiнансова звiтнiсть ПАТ «Укрбакалiя» за 2012 рiк, за ви-
нятком невiдповiдностей, визначених в повному аудиторському висновку , справедливо i 
достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах iнформацiю щодо фiнансового стану  
ПАТ «Укрбакалiя» на кiнець дня 31 грудня 2012 року,його фiнансових показникiв та рух 
грошових коштiв за перiод, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до основи бухгал-
терського облiку описаної у примiтцi ПАТ «Укрбакалiя». Невiдповiдностi, встановленi ауди-
торською перевiркою, мають обмежений та не суттєвий, на думку аудитора, вплив на 
фiнансову звiтнiсть ПАТ «Укрбакалiя» i не перекручують загальний фiнансовий стан Това-
риства розкритий у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. Подiї, що вiдбулися пiсля дати 
фiнансових звiтiв, не вплинули на фiнансово господарський стан ПАТ «Укрбакалiя» за 
2012р. ПАТ «Укрбакалiя» дотримується вимог статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та 
фондовий ринок» стосовно розкриття особливої iнформацiї.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення Повний текст річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 
16.04.2013р.

10. Підпис 
Директор Калиновська Євгенiя Леонiдiвна підтверджує достовірність наведеної інформа-

ції та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ПУБЛIчнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “УКРБАКАЛIЯ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ТОРГРІЧТРАНС»
Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03150326
Місцезнаходження емітента 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 14
Міжміський код, телефон та факс емітента 0445380057
Електронна поштова адреса емітента n.lykhogod@compass-development.com.ua
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, 
орган, який видав)

Володіє 
часткою у 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

15.04.2013р. звільнено Голова 
ревізійної

комісії

Кличов 
Денис Віталі-

йович

паспорт серії СО № 
254323, виданий 

Харківським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 

від 28.11.1999р. 

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Торгрічтранс» від 15.04.2013р. 
(Протокол №15-04/2013 від 15.04.2013р.) припинені повноваження (звільнено) Голову 
ревізійної комісії Товариства Кличова Д.В. з 15.04.2013р. Підстава: заява Кличова Д. В., 
рішення річних Загальних зборів акціонерів. Строк перебування на посаді Голови ревізійної 
комісії: з 23.04.2011 по 15.04.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, часткою у Статутному капіталі емітента не володіє. 

15.04.2013р. звільнено Член 
ревізійної

комісії

Ковба 
Марина 

Сергіївна

паспорт серії СО 
№ 920736,

виданий Шевченків-
ським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві від 
08.10.2002 р.

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Торгрічтранс» від 15.04.2013р. (Про-
токол №15-04/2013 від 15.04.2013р.) припинені повноваження (звільнено) члена ревізійної 
комісії Ковбу М.С. з 15.04.2013р. Підстава: заява Ковби М.С., рішення річних Загальних збо-
рів акціонерів. Строк перебування на посаді члена ревізійної комісії: з 23.04.2011 по 
15.04.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у 
Статутному капіталі емітента не володіє. 
15.04.2013р. звільнено Член 

ревізійної
комісії

Глущенко 
Лариса 

Анатоліївна

СН № 406607, 
виданий Дніпровським 
РУ ГУ МВС України в 

м. Києві від 16.01.1997 р.

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Торгрічтранс» від 15.04.2013р. (Про-
токол №15-04/2013 від 15.04.2013р.) припинені повноваження (звільнено) члена ревізійної 
комісії Глущенко Л. А. з 15.04.2013р. Підстава: заява Глущенко Л. А., рішення річних Загаль-
них зборів акціонерів. Строк перебування на посаді члена ревізійної комісії: з 23.04.2011 по 
15.04.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у 
Статутному капіталі емітента не володіє. 
15.04.2013р. призначено Голова 

ревізійної
комісії

Кличов 
Денис 

Віталійович

паспорт серії СО 
№ 254323,

 виданий Харківським 
РУ ГУ МВС України 

в м. Києві від 
28.11.1999р. 

0

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «тОРгРІчтРАнС»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Дванадця-
тий Київський авторемонтний завод»

Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05482452
Місцезнаходження емітента 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73
Міжміський код, телефон та факс емітента 0445380057
Електронна поштова адреса емітента T.Leschenko@compass-development.com.ua
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення

Зміни 
(призна
чено або 

звільнено)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, 
орган, який видав)

Володіє 
часткою у 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

16.04.2013р. звільнено Голова 
ревізійної

комісії

Кличов 
Денис Віталі-

йович

паспорт серії СО 
№ 254323, виданий 
Харківським РУ ГУ 

МВС України в м. Києві 
від 28.11.1999р. 

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «12-й КАРЗ» від 16.04.2013р. 
(Протокол №16-04/2013 від 16.04.2013р.) припинені повноваження (звільнено) Голову 
ревізійної комісії Товариства Кличова Д.В. з 16.04.2013р. Підстава: заява Кличова Д. В., 
рішення річних Загальних зборів акціонерів. Строк перебування на посаді Голови ревізійної 
комісії: з 22.04.2011 по 16.04.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, часткою у Статутному капіталі емітента не володіє. 
16.04.2013р. звільнено Член 

ревізійної
комісії

Ковба 
Марина 

Сергіївна

паспорт серії СО 
№ 920736, виданий 

Шевченківським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 

від 08.10.2002 р.

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «12-й КАРЗ» від 16.04.2013р. 
(Протокол №16-04/2013 від 16.04.2013р.) припинені повноваження (звільнено) члена 
ревізійної комісії Ковбу М.С. з 16.04.2013р. Підстава: заява Ковби М.С., рішення річних 
Загальних зборів акціонерів. Строк перебування на посаді члена ревізійної комісії: з 
22.04.2011 по 16.04.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, часткою у Статутному капіталі емітента не володіє. 
16.04.2013р. звільнено Член 

ревізійної
комісії

Глущенко 
Лариса 

Анатоліївна

СН № 406607, виданий 
Дніпровським РУ ГУ 

МВС України в м. Києві 
від 16.01.1997 р.

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «12-й КАРЗ» від 16.04.2013р. 
(Протокол №16-04/2013 від 16.04.2013р.) припинені повноваження (звільнено) члена 
ревізійної комісії Глущенко Л. А. з 16.04.2013р. Підстава: заява Глущенко Л. А., рішення 
річних Загальних зборів акціонерів. Строк перебування на посаді члена ревізійної комісії: з 
22.04.2011 по 16.04.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, часткою у Статутному капіталі емітента не володіє. 

16.04.2013р. призначено Голова 
ревізійної

комісії

Кличов 
Денис 

Віталійович

паспорт серії СО 
№ 254323, 

виданий Харківським 
РУ ГУ МВС України 

в м. Києві від 
28.11.1999р. 

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «12-й КАРЗ» від 16.04.2013р. 
(Протокол №16-04/2013 від 16.04.2013р.) та протоколом засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 
16.04.2013 Кличов Д. В., 11.04.1983р.н., призначений на посаду Голови Ревiзiйної комісії з 
16.04.2013р. Підстава: рішення річних Загальних зборів акціонерів, рішення Ревізійної 
комісії. Строк, на який призначено Кличова Д. В.: з 16.04.2013 р. на 5 років. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у Статутному капіталі емітента 
не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «КОМПАС ФМ», 
директор департамента фінансів, ТОВ «Будівельна компанія «СОЛІД», директор 
департамента фінансів, ТОВ «СОЛІД-Груп» директор департамента фінансів, ПрАТ «Компас 
Девелопмент», фінансовий директор, ТОВ «Аквавiталь», фiнансовий директор.
16.04.2013р. призначено Член

ревізійної
комісії

Яременко 
Світлана 

Анатоліївна

паспорт серії АК 
№ 709583, 

виданий Амур-
Нижньодніпровським 

РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропе-

тровській обл. 
01.11.2009 р.

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «12-й КАРЗ» від 16.04.2013р. 
(Протокол №16-04/2013 від 16.04.2013р.) Яременко С. А., 17.02.1966 р.н., призначена на 
посаду члена Ревiзiйної комісії з 16.04.2013р. Підстава: рішення річних Загальних зборів 
акціонерів. Строк, на який призначено Яременко С. А.: з 16.04.2013 р. на 5 років. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у Статутному 
капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
ТОВ «Будівельна компанія «СОЛІД», заступник фінансового директора, ТОВ "СОЛІД-Груп", 
начальник відділа фінансового обліку, ТОВ «Лакілайн», головний бухгалтер, ЗАТ 
«Аеробуд», головний бухгалтер. 
16.04.2013р. призначено Член

ревізійної
комісії

Новіков Ігор 
Валентино-

вич

паспорт серії СО 
№ 335599, 

виданий Мінським 
РУ ГУ МВС України

 в Києві 
28.01.2000 р.

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «12-й КАРЗ» від 16.04.2013р. 
(Протокол №16-04/2013 від 16.04.2013р.) Новіков І .В., 24.11.1973 р.н., призначений на 
посаду члена Ревiзiйної комісії з 16.04.2013р. Підстава: рішення річних Загальних зборів 
акціонерів. Строк, на який призначено Новікова І. В.: з 16.04.2013 р. на 5 років. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у Статутному капіталі 
емітента не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ 
"СОЛІД-Груп", спеціаліст з фінансів, ПрАТ "Компас Девелопмент", фінансовий аналітик.

3. Підпис
Директор ПАТ «12-й КАРЗ» Чуба Р. В. підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся у повідомленні, та визначає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 
16.04.2013р.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ДВАнАДцЯтий КиЇВСьКий АВтОРЕМОнтний ЗАВОД»

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Торгрічтранс» від 15.04.2013р. (Про-
токол №15-04/2013 від 15.04.2013р.) та протоколом засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2013 
Кличов Д. В., 11.04.1983р.н., призначений на посаду Голови Ревiзiйної комісії з 15.04.2013р. 
Підстава: рішення річних Загальних зборів акціонерів, рішення Ревізійної комісії.
Строк, на який призначено Кличова Д. В.: з 15.04.2013 р. на 5 років. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має, часткою у Статутному капіталі емітента не володіє. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «КОМПАС ФМ», директор 
департамента фінансів, ТОВ «Будівельна компанія «СОЛІД», директор департамента фінан-
сів, ТОВ «СОЛІД-Груп» директор департамента фінансів, ПрАТ «Компас Девелопмент», фі-
нансовий директор, ТОВ «Аквавiталь», фiнансовий директор.
15.04.2013р. призначено Член

ревізійної
комісії

Яременко 
Світлана 

Анатоліївна

паспорт серії АК 
№ 709583, виданий 

Амур-Нижньо-
дніпровським РВ ДМУ 

УМВС України в 
Дніпропетровській обл. 

01.11.2009 р.

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Торгрічтранс» від 15.04.2013р. (Про-
токол №15-04/2013 від 15.04.2013р.) Яременко С. А., 17.02.1966 р.н., призначена на посаду 
члена Ревiзiйної комісії з 15.04.2013р. Підстава: рішення річних Загальних зборів акціонерів.
Строк, на який призначено Яременко С. А.: з 15.04.2013 р. на 5 років. Непогашеної судимості

за корисливі та посадові злочини не має, часткою у Статутному капіталі емітента не володіє. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «Будівельна компанія «СО-
ЛІД», заступник фінансового директора, ТОВ "СОЛІД-Груп", начальник відділа фінансового 
обліку, ТОВ «Лакілайн», головний бухгалтер, ЗАТ «Аеробуд», головний бухгалтер. 
15.04.2013р. призначено Член

ревізійної
комісії

Новіков Ігор 
Валентино-

вич

паспорт серії СО № 
335599, виданий 

Мінським РУ ГУ МВС 
України в Києві 
28.01.2000 р.

0

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Торгрічтранс» від 15.04.2013р. (Про-
токол №15-04/2013 від 15.04.2013р.) Новіков І .В., 24.11.1973 р.н., призначений на посаду 
члена Ревiзiйної комісії з 15.04.2013р. Підстава: рішення річних Загальних зборів акціонерів. 
Строк, на який призначено Новікова І. В.: з 15.04.2013 р. на 5 років. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, часткою у Статутному капіталі емітента не володіє. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "СОЛІД-Груп", спеціаліст з 
фінансів, ПрАТ "Компас Девелопмент", фінансовий аналітик.

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

ленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ПАт «торгрічтранс»                                                 ніколаєнко І. І., 15.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«БIЗнЕСцЕнтР «КиЇВ» 

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство «БIЗНЕС-ЦЕНТР 
«КИЇВ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30893476
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.bckiev.pat.ua

Директор                                                            Хоменко Валерiй григорiйович
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№75, 18 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БАЛтСьКЕ ХЛІБОПРийМАЛьнЕ ПІДПРиЄМСтВО»
Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприй-

мальне підприємство»
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська 

область, 66161, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00955213
1.5. Міжміський код та телефон: 04866 245-97
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО №624547
1.7. Дата державної реєстрації: 10.02.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: balta-hpp.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 25005 26336
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8290 7015
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 307 312
Сумарна дебіторська заборгованість 14397 10712
Грошові кошти та їх еквіваленти 1886 8197
Власний капітал 23418 22950
Статутний капітал 3117 3117
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20301 19833
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1283 3189
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,03 0,46
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,03 0,46
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12467600 12467600
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 0 0
Вартість чистих активів 23418 22950

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Протягом 2012 року управління емітентом здійснювали: вищій орган – загальні збори ак-

ціонерів, призначена вищім органом Наглядова рада, та одноособовий виконавчий орган – ди-
ректор.

Інформація про посадових осіб емітента 
Директор - Самолюк Сергiй Iванович, 1966 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної 

роботи (років): 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ»Балтське 
ХПП», головний інженер. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією. Протягом року здійснено виплату винагороди в грошовій формі згідно зі штат-
ним розкладом Товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Змін посадо-
вої особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 6 років. Попередні посади:  
ВАТ «Балтське ХПП», головний інженер. Посадова особа не працює та не займає посад на 
будь-яких інших підприємствах. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих 
паспортних даних.

Головний бухгалтер - Москаленко Микола Павлович, 1969 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 10. Найменування підприємства та попередня посада, яку за-
ймав: ТОВ «Балта хліб», головний бухгалтер. Повноваження та обов’язки посадової особи ви-
значені посадовою інструкцією. Протягом року здійснено виплату винагороди в грошовій 
формі згідно зі штатним розкладом Товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачу-
валась. Змін посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) - 10 років. 
Попередні посади: ТОВ «Балта хліб», головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадовою особою не надано згоди на роз-
криття особистих паспортних даних.

Голова Наглядової ради - Renaisco B.V., ідентифікаційний код нерезидента (в торгівельно-
му реєстрі королівства Нідерланди): 24257792. До повноважень голови наглядової ради від-
носиться представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів ак-
ціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях ради. Обов’язками голови Наглядової ради є 
координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцій. Ви-
нагороду за виконання обов’язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова 
особа не обіймає інших посади на інших підприємствах. Компанію «Renaisco B.V.» як голову 
Наглядової ради представляє представник за довіреністю.

Голова Ревізійної комісії - Ус Світлана Марксенівна, 1968 року народження. Освіта: Вища. 
Стаж керівної роботи (років): 4. Найменування підприємства та попередня посада, яку зай-
мав: ПІІ «Лукойл Україна», бухгалтер. До повноважень голови ревізійної комісії відноситься 
здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов’язками голо-
ви ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської 
діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Винагороду за виконання 
обов’язків посадова особа в звітному році не отримувала. Змін посадової особи за звітний 
період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Поса-
довою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних.

Член Наглядової ради - Якушева Аннета Геннадіївна, 1979 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 1. Найменування підприємства та попередня посада, яку зай-
мав: ЗАО «Фойл Секьюрітіз», посада - директор юридичного департаменту. Повноваження та 
обов’язки посадової особи визначені Положенням про наглядову раду. Винагорода в грошовій 
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Особу було призначено 
на займану посаду рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до протоколу від 
18.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітен-
та не має. Попереднє місце роботи - ЗАО «Фойл Секьюрітіз», посада - директор юридичного 
департаменту.

Особа займає посаду юриста на підприємстві ПІІ «Серна», місцезнаходження: м. Київ, вул. 
Б. Хмельницького, 19/21А, 17 пов. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особис-
тих паспортних даних.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз
міру часток, паїв)

юридичні особи:
Організація орендарів Балтського орендного хлібоприймального підприємства (код за  

ЄДРПОУ 00955213), місцезнаходження: вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одесь- 
ка обл., 66161. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (код за ЄДРПОУ 20984091), місцезна-
ходження: вул. Велика Арнаутська, 15, м. Одеса, 65012. Засновнику/учаснику належить 0% від 
загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 14.10.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

51/15/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Одеське територіальне управління ДКЦПФР, код 
цінного папера - UA4000094726, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, 
форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. 
у кількості 12467600 штук, загальною номінальною вартістю 3116900 грн., що складає 100% 
у статутному капіталі. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції не 
включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалося.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Зміни осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній систе-
мі України у звітному році не відбувалось.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 18.04.2012р. Кворум зборів: 84,72% до 

загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження річного звіту Товариства.
Вирішено: затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Вирішено: затвердити наступний порядок розподілу прибутку: чистий прибуток товари-

ства за 2011рік у розмірі 5810,0 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства для його 
спрямування на модернізацію основних засобів товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 
органу, звіту ревізійної комісії.

Вирішено: звіт наглядової ради, виконавчого органу та звіт ревізійної комісії прийняти до 
уваги.

4. Затвердження змін до положення про загальні збори та положення про наглядову 
раду.

Вирішено: затвердити зміни до положення про загальні збори та зміни до положення про 
наглядову раду, виклавши їх у новій редакції.

5. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами наглядової ради.

Вирішено: обрати до складу наглядової ради Якушеву Аннету Генадіівну. Затвердити фор-
му цивільно-правового договору з членами наглядової ради Товариства, згідно якої члени 
наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити дирек-
тора Товариства Самолюк С.І.. укласти та підписати на визначених умовах з членами наглядо-
вої ради відповідні договори.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: виконавчий орган
7. Інформація про дивіденди 
У звітному періоді та періоді, що передував звітному, дивіденди не виплачувалися та не 

приймалося рішення щодо їх нарахування та виплати
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі

тента:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «П.С.П. Аудит» (код за 

ЄДРПОУ - 36412992), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю. Місцезнаходження: Золотоустівська, 23-А, /ЛІТЕРА «М»/, м. Київ, 01135. Аудитор має лі-
цензію на цей вид діяльності №4276, що видана: Аудиторською палатою України 23.04.2009 
року. Контактний телефон: (044)281-06-07, факс: (044)281-06-07. Основний вид діяльності: 
Аудитор (аудиторська фiрмa), яка надає аудиторські послуги емітенту. Діяльність у сфері бух-
галтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ми провели аудиторську перевірку Балансу Публічного акціонерного товариства «Балт-

ське хлібоприймальне підприємство» (далі – Товариство) станом на 31.12.2012р., Звіту про 
фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток 
(усі звіти додаються) за рік, який закінчився на зазначену дату.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фі-
нансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) 
та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, 
щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрай-
ства або помилки.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про 
аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII, Міжнародних стандартів контролю якос-
ті, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА). Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування и виконання 
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих ви-
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кривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства 
або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контро-
лю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової 
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з ме-
тою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарюван-
ня. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінан-
сової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки.

Облікова система Товариства може служити базою для складання фінансової звіт-
ності.

Перевірка проводилась за програмою: якість оформлення первинних бухгалтерських до-
кументів, інвентаризацій та облікових регістрів; відповідність даних аналітичного обліку даним 
синтетичного обліку, звітності і первинним документам; правильність віднесення витрат на 
собівартість продукції та на результати господарсько-фінансової діяльності; стан розрахунків 
з дебіторами і кредиторами; ведення касових операцій, операцій по руху коштів, майна і дже-
рел формування коштів; дотримання вимог діючих МСФЗ.

Перевірка проводилась вибірковим методом. При перевірці використовувались дані го-
ловної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, пер-
винних документів.

Система обліку у Товаристві забезпечує регулярний збір і обробку інформації, що необхід-
на для складання фінансової звітності.

Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2012р. підтверджується в сумі 25 005 тис. грн.
Товариство обрало дату переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 

01.01.2011р., а тому перший звіт за Міжнародними стандартами фінансової звітності склада-
ється станом на 31.12.2012р. Порівняльну інформацію за 2011 рік, трансформовану відповід-
но до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування міжнарод-
них стандартів фінансової звітності», Товариство наводить у Примітках до фінансової 
звітності довільної форми.

Аудитори не були присутніми під час проведення інвентаризації необоротних активів та 
товарно-матеріальних запасів Товариства, оскільки ці дати передували запрошенню нас як 
аудиторів. Однак, за допомогою здійснення інших процедур (перевірка надходження та ви-
буття (списання) необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей, нарахування амор-
тизації) аудитори отримали можливість підтвердити суму товарно-матеріальних цінностей та 
необоротних активів, відображених в балансі станом на 31.12.2012р.

На нашу думку, за винятком коригувань, які могли б бути необхідними, якби ми змогли 
перевірити кількість товарно-матеріальних запасів та необоротних активів, фінансові звіти 
справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан компанії 
станом на «31» грудня 2012 року, а також результат її діяльності та рух грошових коштів за 
2012 рік згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності і 
відповідають законодавчим та нормативним вимогам.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

17.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

balta-hpp.com.ua в мережі 
Інтернет

17.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор                                                             Самолюк Сергій Iванович, 17.04.2013р.

До уваги акціонерів ПРАт «гАМАЛІЯ»
(код ЄДРПОУ 24252976)

Повідомляємо про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 30 квітня 2013 року о 10.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
прт Перемоги, 22.

Порядок денний:
Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяль-1. 

ності за 2012 рік.
Про затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку за 2012 рік.2. 
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.3. 
Про отримання кредитів в любих формах та валютах.4. 
Про отримання гарантій.5. 
Надання забезпечення за кредитними угодами та гарантіями.6. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності товариства (тис.грн.)

найменування показника
період

Звітний, на 
01.01.2013 р.

Попередній, на 
01.01.2012 р.

Усього активів (чисті активи) 1766 1674
Основні засоби та нематеріальні активи 3087 3572
Довгострокові фінансові інвестиції (вкладення в 
асоційовані та дочірні компанії) 

0 0

Кредити, що надані клієнтам 0 0
Кошти в інших банках 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4077 2262
Довгострокові активи, призначені для продажу 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 371 801
Нерозподілений прибуток 1747 1655
Власний капітал (балансовий) 1766 1674
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов'язання 2000 0
Поточні зобов'язання 6130 7148
Чистий прибуток (збиток) 92 76
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 101 99

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до пере-
ліку акціонерів ПрАТ «Гамалія» станом на 24.00 годину 24 квітня 2013 року.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 30 квітня 2013 року з 09.00 до 09.30 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (їх представникам) не-
обхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представникам акціонерів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у 
зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами питань порядку денного за 
місцезнаходженням Товариства у робочий час. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 2369550.
Виконавчий директор     Башкаєв А. І.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКОВАний КОРПОРАтиВний 

ІнВЕСтицІйний фОнД «нАцІОнАЛьний ПРОЕКт» 
Річна інформація тОВАРиСтВА З ОБМЕЖЕнОю ВІДПОВІДАЛьнІСтю 

«КОМПАнІЯ З УПРАВЛІннЯ АКтиВАМи «КАПІтАЛ гРУП» 
про результати діяльності Публічного акціонерного товариства «Закритий 

недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «національний проект» за 2012 рік
Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду: Публічне акціонерне товариство «Закритий 
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Національний проект»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35931793
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321146
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 25.07.2008
Територія (область) м. Київ
Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45
Дата реєстрації випуску акцій 11.08.2009
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 1580
Найменування органу, що зареєстрував випуск Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку
Форма існування Бездокументарна
Форма випуску Іменні
Спосіб розміщення випуску* Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість акції (грн.) 1,00 (Одна)
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) 2 000 000 (Два мільйони)

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвести-
ційний фонд

Ідентифіка
ційний код 
за ЄДРПОУ

юридична 
особа 

відповідно 
до переліку**

найменування

назва, номер та 
серія документа, 
що підтверджує 
повноваження 

особи

Місцезнаходження

35917889 депозитарій ПрАТ «Всеукраїн-
ський депозитарій 

цінних паперів»

Ліцензія АВ 498004 
від 19.11.2009 р.

04107, м. Київ, 
вул. Тропініна, 7-Г

19358784 зберігач ПАТ «Банк Кіпру» Ліцензія АЕ 185168 
від 17.10.2012 р.

03035, м. Київ, 
вул. Урицького, 45

21647622 аудиторська 
компанія

ТОВ «АФ «Регістр» Свідоцтво 0439 від 
26.01.2001 р.

03040, м. Київ, 
вул. Деміївська, 47, 

кв. 79
32557350 незалежний 

оцінювач 
майна

ТОВ «Фінансова 
компанія «Титан»

Сертифікат 
№14028/12 від 
23.11.2012 р.

04128, м. Київ, 
вул. Академіка Тупо-

лєва, 17
32307531 компанія з 

управління 
активами

ТОВ «КУА «Капітал 
Груп»

Ліцензія АГ 580142 
від 16.01.2012 р.

04080, м. Київ, 
вул. В.Хвойки, 18/14

* Зазначається (ються) спосіб (способи) розміщення випуску (приватна пропозиція, 
прилюдна пропозиція).

** Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: компанія з управління 
активами, зберігач цінних паперів, реєстратор, незалежний оцінювач майна, аудитор (ауди-
торська фірма).

Річна інформація про результати діяльності ПАТ «ЗНКІФ «Національний проект» опри-
люднена в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії 
27.03.2013 року в повному обсязі.

Директор тОВ «КУА «Капітал груп»                                                   Дуболазов М.О.
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Енергетич

ний завод «Енергетик»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська 9
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 24742491
1.5. Міжміський код та телефон емітента: /044/ 566 12 14, /044/566 63 78
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А 01 № 344096,  

№ запису 1 065 105 0006 000525
1.7. Дата державної реєстрації: 01.06.1999
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: www.ez-energetic.com.ua 
1.9. Електронна поштова адреса емітента: ez_energetic@metа.ua

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

найменування показника
Період

звітний 
2012 р.

попередній 
2011р.

Усього активів 2420 2371
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1467 1505
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11 10
Сумарна дебіторська заборгованість 859 682
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 90
Власний капітал 1620 1567
Статутний капітал 271 271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -251 -311
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 800 804
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.056 - 0.066
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.056 - 0.066
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1084000 1084000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 1620 1567

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни
ків

Інформація про органи управління емітента.
Органами управлiння Ат є: Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв; 

Виконавчий орган - Генеральний директор; Наглядова рада; Ревiзiйна комiсiя. 
Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний директор - виконавчий орган - Сацюк Михайло Миколайович; За-

ступник генерального директора - голова Наглядової ради - Сацюк В’ячеслав Михай-
лович ; Головний бухгалтер-член Наглядової ради - Харабара Iрина Iванiвна; Член 
Наглядової ради - Ловейко Микола Григорович; Ревізійна комісія - ревiзор Глевчук 
Петро Михайлович.

Інформація про засновників емітента. юридична особа: Держава в особi 
Мiнiстерства промислової полiтики України (код за ЕДРПОУ 00013942) - 
0.000000000000 %. Усього - 0.000000000000 %

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції іменні прості. Форма випуску – бездокументарна. Дата реєстрації випуску - 

21.05.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 685/10/1/2010. Орган, що за-
реєстрував випуск - Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй 
областi. Номінальна вартість - 0.25 грн., кількість - 1084000 шт. Загальна номінальна 
вартість - 271000.00 грн., частка у статутному капіталі 100.00 %.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери Товариства, у звітному 
періоді не було.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 26.04.2012р. Перелік питань, що 

розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв. 
4.Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товари-

ства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на  
2012 рiк. 

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.
7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора, звiту 

Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. Затвердження 

аудиторського висновку щодо дiяльностi Товариства за 2011р.
9.Розподiл та покриття збиткiв за пiдсумками 2011 року.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї 

щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. Особа, що 
iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: позачерговi збори в звiтному 

перiодi не скликались i не проводились. За результатами розгляду питань порядку 
денного зборiв були прийнятi рiшення: затвердити звiт Генерального директора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011рiк, затвердити звiт 
Наглядової ради за 2011 рiк, затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк, 
затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк, затвердити аудиторський висновок 
щодо дiяльностi Товариства за 2011р. Прийнято рiшення збиток Товариства за 2011р.в 
сумi 71488 грн. 23 коп., покрити за рахунок прибуткiв наступних перiодiв.

7. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА
Найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930
Дата державної реєстрації: 23.10.2002р.
Орган, що здійснив реєстрацію: Оболонська районна у місті Києві Державна ад-

міністрація
Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Телефон (факс): (044) 501 26 41
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів : № 3090, 

Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 
01.11.2017 р

Сертифікат аудитора: Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.
Директор Красільніков Костянтин Рудольфович
Назва документу: Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фі-

нансової звітності Приватного акціонерного товариства «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД 
«ЕНЕРГЕТИК» за 2012 рік

Місце проведення та дата видачі висновку: м. Київ, 15 березня 2013 р.
Аудиторський висновок призначений власникам цінних паперів, керівництву емі-

тента, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. ЗАГАЛЬНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Ми провели аудиторську перевірку балансу Приватного акціонерного товариства 

«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК», що додається станом на 31.12.2012р., а та-
кож відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний 
капітал за 2012р. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Між-
народних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудитор-
ських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить 
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудитор-
ських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає та-
кож оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінан-
сової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для ви-
словлення нашої думки.

Висловлення думки
Ми висловлюємо умовно-позитивну думку відповідно дійсного фінансового ста-

ну та результатів діяльності, річної фінансової звітності складеної емітентом.
На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «ЕНЕРГЕ-
ТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» станом на 31 грудня 2012р., також результати його 
фінансової діяльності та рух грошових коштів за 2012р., згідно з національними 
стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. No.996-XIV.

Директор Аудиторської Фірми «Сервіс-Аудит» Красільніков К.Р. 
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загаль

нодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміще-

ний 15.04.2013р. Річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується:  
www.ez-energetic.com.ua 16.04.2013р.

10. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та виз-

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
генеральний директор                        Сацюк Михайло Миколайович, 15.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЕнЕРгЕтичний ЗАВОД «ЕнЕРгЕтиК»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРиВАтнОгО АКцІОнЕРнОгО тОВАРиСтВА
«СВСДнІПРО»

(код ЄДРПОУ 00132807, адреса: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4)
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 3 червня 2013 року  

о 1800 за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. шкільна, 4, кім.1.
Порядок денний:

Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.1. 
Про затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення зборів.2. 
Про обрання Наглядової ради Товариства3. 
Про обрання Ревізора Товариства.4. 
Про вчинення значних правочинів та інших договорів, погодження яких передбачено 5. 

Статутом Товариства.
Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку акціоне-

рів ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 годину 28 травня 2013 року. Реєстрація акціонерів 
(їх представників) відбуватиметься за місцем проведення зборів з 17.30 до 17.45 за київ-
ським часом 3 червня 2013 року.

Учаснику зборів необхідно мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу; дові-
реність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів (якщо це необхідно).

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за адресою: Київська обл., м. Вишго-
род, вул. Шкільна, 4, кім.1, тел. (044) 545-71-24.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Директор Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 5457124.
голова наглядової ради                      В.В. Випирайло

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КиЇВСьКий ЗАВОД шАМПАнСьКиХ Вин «СтОЛичний»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30373419
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Сирецька, 27, м. Київ, 04073
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044-277-25-07, 044-277-25-44
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Roman.Zadorogniy@sekt.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.sovetskoe.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. текст повідомлення
16 квітня 2013 року Публічним акціонерним товариством «Київський завод шампан-

ських вин «Столичний» було отримано від депозитарію Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників цінних паперів 
станом на 14 квітня 2013 року, відповідно до якого сталися зміни у інформації щодо влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Публічного акціонерного 
товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний»: пакет акцій юридичної особи – 
«Хенкель енд Ко. Зекткеллерай Гез. м.б.Х.» («Henkell & Co Sektkellerei GmbH»), місцезнахо-
дження: Австрія, 1100, Відень, Хімбєргштрасе, 28 (Himbergerstr. 28, 1100 Wien, Osterreich), 
збільшився на 438 акцій (0,7373 відсотка голосуючих акцій) і становить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій, а саме 56 428 акцій (94,9966 відсотка голосуючих акцій).

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Виконавчий директор                 Романський В.О., 16.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“УКРАЇнСьКI СтРАВи”

Річна інформація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Українськi страви"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 19286973
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.stockmarket.gov.ua

Директор                                           Семенова Алла Володимирiвна

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“АО тЕХнIКА”
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
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АО ТЕХНIКА"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 22009846
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

http://texnika.com.ua

Директор                                           чумаков Володимир Петрович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ЖитОМиРСьКЕ ОБЛАгРОПРОМЕнЕРгО”

Річна інформація за 2012 рік 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
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Житомирське облагро-
променерго"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 05531896
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на який розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.ztenergo.ho.ua

Директор                                   Мороз Олександр феодосiйович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
“ОМЕЛЯнIВСьКий гРАнIтний КАР”ЄР”

Річна інформація за 2012 рік 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
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Омелянiвський гранiтний 
кар"єр"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 31638386
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.ogk.ho.ua

голова правлiння                                 ганський Валерiй францович

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
ПО гАЗОПОСтАчАнню тА гАЗифІКАцІЇ «МиКОЛАЇВгАЗ»

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ  про проведення загальних зборів акціонерів  
ПАТ «МИКОЛАЇВАЗ» призначених на 29.04.2013 року, яке було опубліковане  21.03.2013 року 
у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 (1559), 
ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» інформує  про основні показники фінансово-господарської діяльнос-
ті  товариства  за 2011 - 2012рр. (тис. грн.).

найменування показника період
2012р.* 2011р.

Усього активів 525 720 706 976 
Основні засоби 268 228 215 237 
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 7 119 16 622 
Сумарна дебіторська заборгованість 132 135  354 544
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 476 27 757 
Нерозподілений прибуток 60 450 - 7 738
Власний капітал 374 537 198 926
Статутний капітал 2 019  2 019
Довгострокові зобов’язання 24 763 2 869 
Поточні зобов’язання 219 234 292 359 
Чистий прибуток (збиток) 2 720 85 485 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 077 600 8 077 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2363 2380

* Попередні дані.   Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським висновком,  буде 
надана на загальних зборах акціонерів.                                                 ПАт «МиКОЛАЇВгАЗ»
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ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КОВЕЛьСьКий ХЛIБОКОМБIнАт»

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 акцiонерне товариство 
«Ковельський хлiбокомбiнат»

2. Код за ЄДРПОУ емітента - 00377182
3. Адреса сторінки  в  мережі  Інтернет,  на  якій  розміщено регуляр-

ну річну інформацію - hlibocombinat.sytto.com

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«гОтЕЛь ЛУчЕСьК»

Річна 
інформація емітента 

за 2012 рік

1. Повне найменування емітента — Приватне акцiонерне товариство 
«Готель Лучеськ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента — 13362118

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію — 13362118.infosite.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 «ВОЛОДиМиРВОЛинСьКий РАйАгРОПОСтАч»

Річна інформація 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента — Приватне акцiонерне товариство 
«Володимир-Волинський райагропостач»

2. Код за ЄДРПОУ емітента — 00902560

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію — http://raypost.pat.ua
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ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«нАУКОВОВиРОБничЕ ПІДПРиЄМСтВО 

«СПЕцВУгЛЕМАш»

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦВУГЛЕМАШ» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 25101423
3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну 
інформацію

specvuglemash.pat.ua

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“тРАнСПОРт”

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "транспорт"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 32609639
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

transport@emitents.net.ua

тимчасово виконуюча обов’язки директора ___________ СКВОРчА IРинА ЄВгЕнIВнА

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«КОБЕЛЯцьКий ЗАВОД ПРОДОВОЛьчиХ тОВАРІВ «МРІЯ» 

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.
Повне найменування емітента : Приватне акціонерне товариство 

«Кобеляцький завод продовольчих товарів«Мрія»
Код за ЄДРПОУ  емітента : 00382668
Адреса сторінки в мережі Інтернет , на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://zavod-mriya.narod.ru  
Директор                       Карнаух н.В.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ДОнБАСЗАЛІЗОБЕтОнБУД» 

Річна інформація 
емітента

за 2012 рік

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Донбасзалізобетонбуд»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 01241237

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

www.dgbs.com.ua

ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«АгРАРнОХОЛДингОВА КОМПАнІЯ 

«СЕнАтЕКХОЛДинг»
повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 17 травня 2013 року за адресою:
м. Київ, вул. Василя Дончука, 3.

Порядок денний:
1. Про перейменування Товариства. 
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про членство і формування Статутного капіталу Товариства.
4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про вибори керівних органів Товариства.
Реєстрація учасників зборів з 9-00. Початок зборів о 1200. 
При собі мати документ, що засвідчує особу, а представникам крім цього мати 

відповідне доручення.
телефон для довідок (044) 2302065, факс (044) 4844313.

Наглядова рада

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Елiт Декор» 
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: м.Київ Оболонський р-н 04114 м.Київ вул.Вишго-

родська, 48 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32044761 
1.5. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-47-44
1.6. Електронна поштова адреса емітента larisa@elitedecor.com.ua 
1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 10691050003007709 
1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 07.08.2002 
1.9. Розмір статутного капіталу емітента 1 050 000,00 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 30099 27085
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3492 3820
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2347 1445
Сумарна дебіторська заборгованість 6505 9734
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 5
Власний капітал 2755 1771
Статутний капітал 1050 1050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1705 721
Довгострокові зобов'язання 16748 11627
Поточні зобов'язання 10596 13687
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість -- --
у відсотках від статутного 

капіталу
-- --

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

-- --

Вартість чистих активів 2755 1771

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. Вони складаються з учас-

ників або призначених ними представників. Виконавчим ограном Товариства є Дирек-
тор, який призначається зборами учасників. Директор здійснює керівництво поточною 
діяльністю Товариства в межах його компетенції і прав, визначених Статутом, рішенням 
зборів учасників.

Інформація про посадових осіб емітента.
Директор — Сьомiн Володимир Анатолiйович,стаж керівної роботи 10 років;
Головний бухгалтер — Клебанова Лариса Василiвна, стаж керівної роботи 10 ро-

ків;
Інформація про засновників емітента.

Фізичні особи:
Вигнан Вiктор Васильович — 50.000000000000 %
Клапiшевський Олександр Станiславович — 50.000000000000 %
Усього — 100.00000000000 % 

4. Інформація про цінні папери емітента
Цiннi папери емiтента:
Акцiї простi iменi. Форма випуску — бездокументарна.
Свiдоцтво №344/10/1/10 вiд 27.08.2010 видане Територіальним управлінням 

ДКЦПФР у м.Києві та Київській обл., кiлькiсть акцiй 500шт., номiнальна вартiсть 
2100.00 грн., код цінних паперів UA4000092761, 100% акцiй размiщено серед акцiонерiв. 
Розмiщення закрите. Акцiї товариства до лiстингу не включалися. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі
тента у депозитарній системі України: Змін не відбувалось. 

6. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори відбулися 25.04.2012р. 
Позачергові збори у 2012 році не відбувалися.

7. Інформація про дивіденди
Протягом звітного року дивіденди не виплачувались та рішення щодо виплати ди-

відендів не приймалось. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторської фiрми «Юрхолдiнг-Аудит»:, м. Київ, вул. Татарська, 7 к. 54 ,  
тел: 223-93-20. Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяль-
ність на ринку цінних паперів серія АБ № 001038 видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 02.03. 2010 року (строк дії до 29.10.2014 р.) Перевірка 
проводилась з 19 по 28 березня 2013 р. 

Ми провели аудиторську перевірку балансу Приватного акціонерного товариства 
«Еліт Декор», що додається, станом на 31.12.2012 р., а також відповідних звітів про 
фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал та приміток до фінансової 
звітності за 2012 рік. Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань ста-
ном на 31.12.2012 р., оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами товари-
ства. Виявлені обмеження не мають суттєвого впливу на висловлювання думки аудито-
ра щодо достовірності фінансової звітності. На нашу думку, за винятком впливу 
інформації, викладеної в попередніх абзацах аудиторського висновку, фінансові звіти 
справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан При-
ватного акціонерного товариства «Еліт Декор» станом на 31 грудня 2012 р., а також ре-
зультати його фінансової діяльності, руху власного капіталу та грошових коштів за 
2012 рік. Фінансова звітність складена у повному обсязі згідно з Національними Положен-
нями (стандартами) бухгалтерського обліку і відповідає вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії — 15.04.2012.

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор Сьомiн В.А.  15.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЕЛIт ДЕКОР»

ПОВІДОМЛЕннЯ ПРО ВиниКнЕннЯ ОСОБЛиВОЇ ІнфОРМАцІЇ ПРО ЕМІтЕнтА
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «УКРРОС
МЕтАЛ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21120079
1.4. Місцезнаходження емітента: 40020, м. Суми, просп. Курський, 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон/факс (0542) 674145
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ukrrosmetall.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://ukrrosmetall.sumy.ua/
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів АТ «Укрросметал» (протокол №1 від 

15.04.2013 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження ревізора емітента Фесенко Ганни Василівни (паспорт се-
рія МА 273994, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 
22.03.1997 року) у зв’язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа часткою в 
статутному капіталі емітента — не володіє. На зазначеній посаді перебувала — 3 роки. 
Ревізор непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано ревізором емітента Метенко Віра Іванівна (паспорт серія МА 415589, вида-
ний Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 15.12.1997 року). Ревізора 
емітента обрано строком на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітен-
та — не володіє. Протягом своєї діяльності Метенко Віра Іванівна обіймала наступні по-
сади: бухгалтер АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш». Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
голова правління  А.М. Поляков

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРРОСМЕтАЛ»

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тиСАгАЗ»

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

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «тисагаз»
2. Код за ЄДРПОУ емітента
22091121
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію
22091121.smida.gov.ua
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 18 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ 

«СОНЯЧНА ДОЛИНА» 
1.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
1.3. Місцезнаходження емітента
Україна Одеська обл. 65039 м. Одеса вул. Середньофонтанська,16 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32067506 
1.5. Міжміський код, телефон та факс
0487288946 0487288946 
1.6. Електронна поштова адреса емітента
a.tatarenko@omgk.com.ua 
1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
15561200000015488 
1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
01.08.2002 
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації
немає 
1.10. Розмір статутного капіталу емітента
16 500,00 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 58 628 176 385
Основні засоби (за залишковою вартістю) 66 772
Довгострокові фінансові інвестиції 14 872 104 750
Запаси 33 41
Сумарна дебіторська заборгованість 4 269 26 593
Грошові кошти та їх еквіваленти 345 394
Власний капітал -83 170 11 509
Статутний капітал 17 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -83 187 11 492
Довгострокові зобов'язання 43 484 124 323
Поточні зобов'язання 98 314 40 553
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів -83 170 11 509

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Загальні Збори Учасникiв — вищий орган Товариства, Дирекцiя — виконавчий ор-

ган, Ревiзiйна комісія — орган контролю.Управлiння поточною дiяльностю Товариства 
здiйснюється виконавчим органом: Дирекцiєю. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам 
Учасникiв Товариства i органiзовує виконання прийнятих ними рiшень. До складу 
Дирекцiї входить Генеральний директор та Фiнансовий директор. Генеральний дирек-
тор та Фiнансовий директор призначаються на посаду та звiльняються Загальними 
зборами Учасникiв. Контроль за дiяльнiстю Дирекцiї здiйснюється Ревiзiйною Комiсiєю, 
що утворюється Загальними зборами Учасникiв iз числа Учасникiв. 

Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний директор — Цулукiдзе Георгiй Анатолiйович, паспорт серія КК 596417 

від 19.03.2001р., виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi, 
1980р.н, освіта — вища, стаж керівної роботи — 4 роки. Повноваження згiдно Статуту 
Товариства. Призначено на необмежений термiн згiдно Статуту Товариства за 
сумiсництвом (Наказ № 232 вiд 18.10.2011р.). Часткою в статутному фондi емiтента не 
володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Основна по-
сада — начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Одеський Торговий Дiм «Сонячна долина 
Плюс». На пiдставi наказу № 14 вiд 23.10.2012р. на Генерального директора Товариства 
покладенi обов'язки ведення бухгалтерського облiку. Звiльнення вiдбулось на пiдставi 
заяви про звiльнення за власним бажанням (Наказ № 25 вiд 26.12.2012р.). На посадi 
перебув 1 рiк 2 мiсяця. 

Генеральний директор — Козловський Олександр Iванович, паспорт серія СТ 
211597 від 26.08.2010р., виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi, 
1974р.н., освіта — середня, стажу керівної работи не має. Повноваження згiдно Стату-
ту Товариства. Призначено на необмежений термiн згiдно Статуту Товариства (Наказ 
№ 26 вiд 27.12.2012р.). На пiдставi наказу № 27 вiд 27.12.2012р. на Генерального ди-
ректора покладенi обов'язки ведення бухгалтерського облiку на необмежений термiн. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 16 483,50 (шiтнадцять тисяч 
чотириста вiсiмдесят три гривнi, 50 копiйок), що становить 99.9% статутного капiталу 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Фiнансовий директор — Яблоновський Олександр Юрiйович, паспорт серія КЕ 
459688 від 07.11.2000р., виданий Московський РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 1975р.н, 

освіта — вища, стаж керівної роботи — 3 роки. Попередня посада — регiональний 
контролер фiнансового департаменту, фiнансовий директор, директор загальнокорпо-
ративних фiнансових проектiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Головний бухгалтер — Татаренко Ангелiка Володимирiвна, паспорт серія КК 412045 
від 13.01.2000р., виданий Киiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi, 1981р.н., 
освіта — вища, стаж керівної роботи — 7 років. Попередня посада — заступник голов-
ного бухгалтера ТОВ «Одеський Торговий Дiм «Сонячна долина». Повноваження згiдно 
Статуту Товариства. Часткою в статутному фондi емiтента не володiє Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнена з посади Головного бух-
галтера Товариства за власним бажанням з 23.10.2012р., вiдповiдно до поданої заяви 
про звiльнення (Наказ № 20 вiд 23.10.2012р.). Перебувала на посадi головного бухгал-
тера з 20.06.2009р. по 23.10.2012р.

Інформація про засновників емітента.
Фізична особа — Козловський Олександр Іванович, паспорт серія СТ 211597 від 

26.08.2010р., виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області — належить 
99,9% статутного капіталу.

Фізична особа — Денисяко Руслан Iванович, паспорт серія СН 742829 від 
24.02.1998р., виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві — належить 0,1% 
статутного капіталу.

4. Інформація про цінні папери емітента
Дата реєстрації випуску 27.12.2007р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

1031/2/07-Т, орган, що зареєстрував випуск ДКЦПФР, номінальна вартість 1000, кіль-
кість 50000, форма існування Бездокументарні іменні, загальна номінальна вартість 
(грн.)50000000, Вiдсоткова ставка облiгацiй серiї А на сiмнадцятий-двадцятий 
вiдсотковий перiоди 0.01%, термін виплати процентів щоквартально, сума виплачених 
процентів за звітний період 0.00, дата погашення 23.01.2013р. Облiгацiї розмiщуються 
публiчно серед юридичних та фiзичних осiб. 02.04.2012р. ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
прийнято рiшення № 0204/2012/10 вiд 02.04.2012р. про переведення цiнних паперiв 
ТОВ «Одеський Торговий Дiм»Сонячна долина» з Котирувального списку ПФТС 
2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового списку.

5. Інформація щодо аудиторського висновку
Згідно з договором № 6 від 17.01.2013р. ТОВ «Аудиторська фірма «Брік», свідо-

цтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3686 від 15.12.2005р., 
видане Аудиторською Палатою України, провела аудит фінансової звітності 
ТОВ  «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина» станом на 31 грудня 2012року. Аудит 
ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина» проводився з 17.01.2013р. по 
09.04.2013р. директором ТОВ «Аудиторська фірма «Брік» Крутоголовою І.О., сертифі-
кат серії № 005982, виданий Палатою Аудиторів України 19.07.2005р., Дата видачі ви-
сновку — Аудиторський висновок видано 09.04.2013р. 

Текст аудиторського висновку: Аудит проведений вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх 
послуг (надалi МСА), якi в України прийнятi в якостi нацiональних. Цi стандарти вима-
гають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi 
стандарти фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться безпе-
рервно з дня реєстрацiї пiдприємства. Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть 
складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.Для забезпе-
чення ведення бухгалтерського облiку пiдприємство самостiйно обрало форму його 
органiзацiї. Бухгалтерський облiк Товариства у 2012 роцi вiвся iз застосуванням 
журнально-ордерної форми бухгалтерського облiку та спецiалiзованого програмного 
забезпечення вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996-XIV, Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi та наказу Товариства «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та 
принципiв облiкової полiтицi пiдприємства» вiд 01.01.2012р. за №1. Припущення про 
безперервнiсть дiяльностi, а саме: не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що 
у фiнансовiй звiтностi, в який зазначено, що Товариство понесло чистий збиток в сумi 
94679,0 тис. грн. за 2012р. Цi умови, поряд з iншими питаннями, викладеними в 
фiнансових звiтах, вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може породити 
значнi сумнiви в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi. Однак, вищезазначенi обставини, мають обмежений вплив на фiнансовi звiти i 
не перекручують загальний фiнансовий стан товариства. На нашу думку, за винятком 
впливу питання, про яке йдеться у попередньому абзацi, фiнансова звiтнiсть вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВ «Одеський Торговий Дім 
«Сонячна Долина» станом на 31.12.2012р., а також результат його дiяльностi та рух 
грошових коштiв за 2012р., вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi.

6. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії — 16.04.2013р.

7. Підпис
7.1 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та 

виз нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
7.2. генеральний директор Козловський Олександр Іванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.04.2013

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОю ВIДПОВIДАЛьнIСтю «ОДЕСьКий тОРгОВий ДIМ «СОнЯчнА ДОЛинА» 
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«гОРЛІВСьКий КОМБІнАт ХЛІБОПРОДУКтІВ» 

повідомляє про те, що відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента:
Згідно наказу № 6 від 15.04.2013р. Публічного акціонерного товариства «Горлівський 

комбінат хлібопродуктів» Голову правління – Шестака Леоніда Петровича звільнено за влас-
ним бажанням, ст. 38 КЗоП України 15.04.2013р. Паспорт: серія ВА № 952624 виданий 
Ц-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України у Донецькій області 21 серпня 1997 року. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0085%. Перебував на посаді з 01.06.1998р. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

В.о. голови правління ПАт «горлівський КХП»              Пануровська Олена Анатоліївна.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«БКСг»

Річна інформація за 2012 рік 
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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
"БКСГ"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 22918106
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

22918106.infosite.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«РОКС»

Річна інформація за 2012 рік 
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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
"РОКС"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 22966186
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

22966186.infosite.com.ua

 1. ПрАТ АВТО ТЕХСЕРВIС 33
 2. ПрАТ АВТОМИР 57 34
 3. ПрАТ АВТОМОБІЛІСТ 15
 4. ПрАТ АВТОРЕМБУД 48
 5. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15362 47
 6. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263 18
 7. ПАТ АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ 31
 8. ЗАТ АГРАРНО-ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "СЕНАТЕК-ХОЛДИНГ" 56
 9. ПрАТ АГРОПРОМБУД 45
 10. ПАТ АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "САДА" 32
 11. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА" 17
 12. ПАТ АЛЬМIНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ 27
 13. ПрАТ АО ТЕХНIКА 44
 14. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ 14
 15. ПрАТ БIЗНЕС-ЦЕНТР "КИЇВ" 40
 16. ПАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 41
 17. ПАТ БАНК ФОРУМ 59
 18. ПрАТ БЕРДИЧIВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ 

ТА IНФОРМАТИКИ
35

 19. ПрАТ БКСГ 59
 20. ПрАТ БЛАГО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 45
 21. ТОВ БЛЕК СИ РІЕЛТІ ГРУП 8
 22. ПрАТ БРУСИЛIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 38
 23. ПрАТ ВIКТОРIЯ 36
 24. ПАТ ВIННИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"РЕМТЕХСIЛЬМАШ"
20

 25. ВДПІФ "СОФІЇВСЬКИЙ" 7
 26. ПрАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 16543
23

 27. ПрАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ЛЕСЯ" 34
 28. ПрАТ ВІАЛ 30
 29. ПрАТ ВІННЕР 17

 30. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 45
 31. ПрАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 55
 32. ПрАТ ГIРНИЧО-РУДНI ТЕХНОЛОГIЇ 22
 33. ПрАТ ГАЛАН 23
 34. ПрАТ ГАМАЛІЯ 42
 35. АТЗТ ГІДРОМОНТАЖ 48
 36. ПАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ" 7
 37. ПАТ ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 59
 38. ПрАТ ГОТЕЛЬ ЛУЧЕСЬК 55
 39. ПАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ІНТУРИСТ" 5
 40. ЗАТ ГРАДОСТРОЙ 21
 41. ТОВ ГРУПА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 8
 42. ГЬЯНМИР ХОЛДІНГ ЛТД 8
 43. ПАТ ДВАНАДЦЯТИЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 40
 44. ПАТ ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ 12
 45. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 13
 46. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

"МІСТОБУДІВНИК"
16

 47. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ 11
 48. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ 30
 49. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 16
 50. ПрАТ ДОБРОБУТ 38
 51. ПрАТ ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД 56
 52. ПрАТ ДОНХАРЧСЕРВІС 18
 53. ПАТ ЕКОКЛІН 36
 54. ПрАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 6
 55. ПрАТ ЕЛВI 34
 56. ПрАТ ЕЛІТ ДЕКОР 57
 57. ПрАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" 43
 58. ПАТ ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ 50
 59. ПрАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАГРОПРОМЕНЕРГО 44
 60. ПрАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 33

СьОгОДнІ В нОМЕРІ ОПУБЛІКОВАнІ:

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БАнК фОРУМ»
шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ» (надалі за текстом – «Банк»), 
місцезнаходження якого: 02100, Україна, місто Київ, Дніпровський район, бульвар Верхов-
ної Ради, будинок 7, повідомляє про те, що до порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів Банку (надалі за текстом – «Загальні збори»), які будуть проведені  
«29» квітня 2013 року о 14:00 годині за адресою: 01030, Україна, місто Київ, вулиця Богдана 
Хмельницького, 17/52, 4й поверх, конференцзал, за пропозицією акціонера включені до
даткові питання:

3. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.

5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати дiяльностi 
Банку за 2012 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Банку за 2012 рік.
7. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Ви-

значення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
8. Внесення змін до Положення про Правління Банку та затвердження Положення про 

Правління Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положен-
ня про Правління Банку.

До дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, 
в робочий час в робочі дні у приміщенні Банку за адресою: 02100, Україна, місто Київ, буль-
вар Верховної Ради, 7, кімната № 305 або 01030, Україна, місто Київ, вулиця Богдана Хмель-
ницького, 17/52, кімната № 404, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Глущенко Володимир Леонідович. Для ознайомлення з документами необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що 
посвідчує повноваження представника.

Довідки за телефонами: (044) 2000911, 5810418. 

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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 61. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ"

42

 62. ПАТ ЗАПОРІЖАВТОТРАНС 51
 63. ВАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 49
 64. ПрАТ ЗАСIЛЬСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 35
 65. ПАТ ЗЛАТОБАНК 48
 66. ПрАТ ІМГ 54
 67. ПрАТ ІНВІКТА - МАЯК 36
 68. ПрАТ ІНФОРМАЦIЙНО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ 34
 69. ПрАТ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА "ТЕЛЕГРАФЬ" 9
 70. ПАТ ІНФРАКОН 21
 71. ПАТ КАМ'ЯНСЬКИЙ 32
 72. ПрАТ КАШТАН 34
 73. ПАТ КБ "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" 9
 74. ПАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА АПТЕКА №5 5
 75. ПАТ КИЇВКНИГА 35
 76. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 

"СТОЛИЧНИЙ"
44

 77. ПрАТ КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ "МРІЯ" 56
 78. ПрАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 55
 79. ТОВ КОМПАНIЯ "М-БРОК" 31
 80. ПрАТ КОНЦЕРН БІГ-М 46
 81. ВАТ КОРОВИНЕЦЬКЕ 37
 82. ПрАТ КРАСНОАРМIЙСЬКА РЕАЛБАЗА 20
 83. ПАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД 18
 84. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 31
 85. ПрАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 5
 86. ТОВ КУА "ФОРВАРД" 22
 87. ВАТ ЛУБНИФАРМ 6
 88. ЗАТ ЛЬОНОК 34
 89. ПрАТ МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" 23
 90. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 52
 91. ПрАТ МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" 17
 92. ТОВ МЕДИЧНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БIОКОН" 54
 93. ПрАТ МЕДТЕХНIКА-СЕРВIС 23
 94. ПрАТ МКД 9
 95. ПрАТ МОТОР-ПЛЮС 35
 96. ПрАТ МУСОН-ТУР 54
 97. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"УКРСПЕЦПОЛIГРАФIЯ"
33

 98. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СПЕЦВУГЛЕМАШ"

56

 99. ПАТ НАФТОАВТОМАТИКА 48
 100. ТОВ НВК "ТЕХНО-ПРОГРЕС" 51
 101. ПрАТ НИЖНЬОГIРСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМСТАЧ 31
 102. ПрАТ НІКОПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
15

 103. ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ СИРЗАВОД 32
 104. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 9
 105. ПрАТ ОВРУЧАНКА 33
 106. ТОВ ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "СОНЯЧНА ДОЛИНА" 58
 107. ПрАТ ОМЕЛЯНIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР 44
 108. ПАТ ОРЛИЦЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" 46
 109. ПАТ ОТАВА 36
 110. ПАТ ОТАВА 37
 111. ПрАТ ОЧАКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 35
 112. ПрАТ ПIДПРИЄМСТВО "ДРУЖБА" 23
 113. ПрАТ ПАНСІОНАТ "МОРЕ" 11
 114. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА-23 33
 115. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-508 50
 116. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МИКОЛАЇВГАЗ" 44

 117. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 45
 118. ПрАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР 45
 119. ПрАТ ПРОМАРМАТУРА 17
 120. ПрАТ РАДОМИШЛЬСЬКЕ АТЕЛЬЄ МОД "РАДОМИШЛЯНКА" 33
 121. ПрАТ РЕДАКЦIЯ ГАЗЕТИ "ДОНБАСС" 20
 122. ПрАТ РОКС 59
 123. ПАТ СIМФЕРОПОЛЬСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 26
 124. ПрАТ СВС-ДНІПРО 44
 125. ПрАТ СЕРВIС 33
 126. ПрАТ СИНЕРГИЯ 31
 127. ПрАТ СКАДОВСЬКАГРОПОСТАЧ 35
 128. ПрАТ СЛАВЯНСЬКИЙ-ЮГ 23
 129. ПАТ СОФІЯ 4
 130. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА 507
56

 131. ПАТ СПЕЦЛІСМАШ 49
 132. ПрАТ СПОРТЕК 35
 133. ПрАТ СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР 34
 134. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 19
 135. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" 38
 136. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДИТВЕСТ СТРАХУВАННЯ" 51
 137. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕТАЛУРГ" 24
 138. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНІКА ЖИТТЯ" 24
 139. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНІКА" 24
 140. ПАТ СТРОММЕЛIОРМАШ 29
 141. АТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЗАЛІВ" 6
 142. ПАТ СУМЖИТЛОБУД 54
 143. ПрАТ ТЕЛЕ-РАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС" 47
 144. ПрАТ ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ЕЛЕКТРОНІКА" 45
 145. ПрАТ ТИСАГАЗ 57
 146. ПрАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЕЛЕКТРОСНАБ" 24
 147. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДIМ "ЮГ" 23
 148. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРБУДМАТЕРІАЛИ" 48
 149. ПрАТ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРОМСНАБ" 22
 150. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 39
 151. ПрАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 24
 152. ПрАТ ТРАНСПОРТ 56
 153. ПрАТ ТРОЇЦЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 21
 154. ПрАТ ТРОЇЦЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 22
 155. ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ" 10
 156. ПрАТ УКРАЇНСЬКI СТРАВИ 44
 157. ПАТ УКРБАКАЛIЯ 39
 158. ТОВ УКРІНВЕСТХОЛДІНГ 50
 159. ПрАТ УКРРОСМЕТАЛ 57
 160. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 8
 161. ПАТ УНІВЕРСАМ-2 53
 162. ЗАТ ФIРМА "АНТIК" ЛТД 34
 163. ПрАТ ФАВОРИТ КОМПАНI 33
 164. ПП ФЕЛІКС 19
 165. ПАТ ФЕОДОСIЙСЬКА ТОРГIВЕЛЬНА БАЗА 25
 166. ПрАТ ФЕОДОСIЙСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 30
 167. ПАТ ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ 55
 168. ПАТ ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ 55
 169. ПрАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЧОРНОМОРЕЦЬ" 10

 170. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 3
 171. ПрАТ ХЛIБОРОБ 31
 172. ПрАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

"СТРОММАШИНА"
24

 173. ПрАТ ЦЮРУПИНСЬКИЙ БДЖОЛОРАДГОСП 23
 174. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 8

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:
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Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
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Ад ре са для лис ту ван ня: 
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Над ру ко ва но в дру кар ні
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Ад ре са: м. Ки їв,
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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
17.04.2013 р. 
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