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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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»

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ тА НОВиНи НКЦПфР

НКЦПфР повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, департамент спіль-
ного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвес-
торів, з метою забезпечення припинення обслуговування випуску 
інвестиційних сертифікатів у документарній формі у реєстроутри-
мувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів пайо-
вого інвестиційного фонду, з метою опублікування інформації 
повідомляє, що Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів у зв’язку з прийняттям рішення про 
переведення випуску іменних інвестиційних сертифікатів доку-
ментарної форми існування у бездокументарну (дематеріалізацію 
випуску інвестиційних сертифікатів) тОВ «КиЇВСЬКА КОМПАНІЯ з 
УПРАВЛІННЯ АКтиВАМи» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
33829471; 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 23-25, пайовий закритий 
недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Нове будів-
ництво», реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233307) — видано свідо-
цтво від 25.02.12 № 00307 про реєстрацію випуску 1500 штук 
іменних інвестиційних сертифікатів номінальною вартістю 
1000 грн на загальну суму 1500000 грн.

*   *   *
На виконання п. 1 Наказу Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 17.08.2011 р. № 786 повідомляємо, що 
Кримським територіальним управлінням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з переведенням ви-

пуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну 
здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
ПРАт «КЕРЧЕНСЬКий СКЛЯНий КОМБІНАт» (код за ЄДРПОУ: 
31179659, адреса: 98330, м. Керч, Індустріальне шосе, 11) та ви-
дано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 24/01/1/08, дата 
реєстрації — 01.12.2008 р., дата видачі — 28.12.2012 р., форма 
існування — бездокументарна, на загальну суму один мільйон 
шістсот тисяч гривень номінальною вартістю одна гривня у кіль-
кості один мільйон шістсот тисяч простих іменних акцій. 

НКЦПфР повідомляє  
про ліцензування на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ви
дано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо
вому ринку:

тОВАРиСтВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСтЮ «фІНАНСО
ВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬтА» (18000, Черкаська область, місто Черка-
си, вулиця Байди Вишневецького, будинок 37, код за ЄДРПОУ: 
35158559) ліцензію на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитар-
ної діяльності зберігача цінних паперів у зв’язку із закінченням 
15.02.2013 строку дії попередньо виданої ліцензії серії АВ 
№ 393913 — наказ № 89 від 13 лютого 2013 року. 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ тОВАРиСтВУ «КОМЕРЦІйНий 
БАНК «АКтиВБАНК» (04070, місто Київ, вулиця Борисоглібська, 
будинок 3, код за ЄДРПОУ: 26253000) ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО
«зАПОРІЖНЕРУДПРОМ»

(місцезнаходження: Україна, запорізька обл., м. запоріжжя,
вул. М.Краснова, 12А, ідентифікаційний код 00292333), надалі — товариство,

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів які відбудуть-
ся 29 березня 2013 року за адресою: Україна, запорізька обл., м. запоріжжя, вул. Миколи 
Краснова, 12А, актова зала. 

Початок зборів о 12.00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за адресою проведення зборів з 11.00 годин 

до 11.45 годин у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 

25.03.2013р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджу-

ють повноваження — представникам акціонерів.
Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлін-

ня щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. За-

твердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 
6. Про розподіл прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, 

попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про 
вчинення Товариством значних правочинів.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради
10. Обрання членів Наглядової ради. 
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. 

встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради.

Основні попередні показники фінансовогосподарської діяльності товариства (тис. грн.) 
Найменування показника період 

2012р 2011р 
Усього активів  53 466 55 327
Основні засоби  28 969 30 381
Довгострокові фінансові інвестиції  14 12
Запаси 4 238 2 381
Сумарна дебіторська заборгованість  9 288 5 203
Грошові кошти та їх еквіваленти 383 2006
Нерозподілений прибуток 29 532 26 704
Власний капітал 43 478 40 358
Статутний капітал 13 653 13 653
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 6 663 10 638
Чистий прибуток (збиток) 3 120 4 590
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 243 217

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на 
участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12А, кабінет Корпоративного секретаря (особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління). Пропо-
зиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0612) 2787938.
ПАт «зАПОРІЖНЕРУДПРОМ»

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«ЕНЕРГОПОСтАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЖитОМиРОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИ-

ТОМИРОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 27 березня 2013 року об 11 годині 00 хвилин за адре-
сою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12, приміщення актового залу. 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин 
за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — пас-
порт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 21 березня 2013 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-

ГО» (далі — Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних 

Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: 
м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8 , кім. 404, у робочі дні (понеділок — п’ятниця) робочий 
час (з 8.00 до 17.00 , п’ятниця з 8-00 до 16.00 , перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведен-
ня Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — на-
чальник відділу корпоративного управління та цінних паперів, Присяжнюк Євгенія Іванівна.

телефони для довідок: 0412 402085
ОСНОВНІ ПОКАзНиКи фІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСтІІ

ПАт «ЕК «Житомиробленерго» за 2012 рік
тис. грн.

Найменування показника Період 
2012 2011 

Усього активів 2465204 2432481
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2209790 2167234
Довгострокові фінансові інвестиції 53407 7192
Запаси 15424 12306
Сумарна дебіторська заборгованість 72323 67806
Грошові кошти та їх еквіваленти 19025 23697
Власний капітал 2076741 1946496
Статутний капітал 30600 30600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 464921 345741
Довгострокові зобов'язання 194880 313875
Поточні зобов'язання 182541 163545
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,20347 0,352
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

0,20347 0,352

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 122398540 122398540
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного пері-
оду 

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу 

- -

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

- -

Вартість чистих активів 2076741 1946496
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3722 3658

Голова Правління ПАт «ЕК « Житомиробленерго«  А.В. Левицький 

у зв’язку із закінченням 03.03.2013 строку дії попередньо виданої 
ліцензії серії АВ № 534114 — наказ № 88 від 13 лютого 
2013 року. 

тОВАРиСтВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСтЮ ДІЛЕРСЬКІй 
КОНтОРІ «УКРІНВЕСт» (49033, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ Гладкова, будинок 29-А, іден-
тифікаційний код юридичної особи: 25006044) ліцензію на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку — депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів — наказ № 91 від 13 лютого 2013 року. 

тОВАРиСтВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСтЮ ДІЛЕРСЬКІй 
КОНтОРІ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКтиВАМи «ЕСКОКАПІтАЛ» 
(03067, місто Київ, вулиця машинобудівна, будинок 37, ідентифі-

каційний код юридичної особи: 356773710) ліцензію на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльнос-
ті з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) у зв’язку із закінченням 14.3.2013 строку дії 
попередньо виданої ліцензії серії АВ № 581423 — наказ № 103 від 
19 лютого 2013 року. 

25.02.2013 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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Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та

ділових зв’язків «Консалтінг Україна» (надалі — товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі — збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в збо
рах: 29 квітня 2013 року з 10 годин 00 годин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) зборів: 29 квітня 2013 року об 1100 годині
Місце реєстрації учасників та проведення зборів: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8, офіс 31.
Місцезнаходження товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік склада

ється станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів 23 квітня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо 

отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.
11. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо 

укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 

під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, 

вул. Ігорівська 1/8 , офіс 31, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загаль-
них зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Директор Товариства Мар’янович М.І.

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

звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 11629.0 10475.8
Основні засоби 7925.1 7907.8
Довгострокові фінансові інвестиції 213.2 213,2
Запаси 22.5 2.2
Сумарна дебіторська заборгованість 2305.2 1926.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 37.2 159.4
Нерозподілений прибуток 5696.4 5406.7
Власний капітал 7483.5 7193.9
Статутний капітал 750.0 750,0
Довгострокові зобов’язання 1780.0 1780,0
Поточні зобов’язання 2365.5 1501.9
Чистий прибуток (збиток) 419.5 451.7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 19

Для участі в зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
телефони для довідок : (044) 2011405
Директор  Мар’янович М.І.

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «МІЖНАРОДНий ЦЕНтР КУЛЬтУРНих тА ДІЛОВих зВ’ЯзКІВ «КОНСАЛтІНГ УКРАЇНА» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО
 «ПІДСЕРЕДНЄ» 

(код за ЄДРПОУ 00387134, місцезнаходження: 62608 Харківська обл., Велико-
Бурлуцький р-н, с. Підсереднє, вул. Центральна, 10) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
03 квітня 2013 р. о 13:00 год за адресою: 62608, харківська обл., Велико
Бурлуцький рн, с. Підсереднє, вул. Центральна, 10 (2й поверх відділ кадрів)

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення збо-
рів з 12:15 до 12:45 год. 

ПОРЯДОК ДЕННий: 
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення 

проведення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту. 
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік. Затвердження порядку роз-

поділу прибутку за 2012 р. 

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

2012 рік 2011 рік
Усього активів 64642 33613
Основні засоби 31837 12078
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6226 6910
Сумарна дебіторська заборгованість 39477 26244
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 192
Нерозподілений прибуток 1033 652
Власний капітал 15161 15161
Статутний капітал 3507 3507
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 25641 993
Чистий прибуток (збиток) 1033 652
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14027400 14027400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
станом на 24 годину 28 березня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення збо-
рів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайо
митися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адре-
сою: Харківська обл., Велико-Бурлуцький р-н, с. Підсереднє, вул. Центральна, 10, 
2- й поверх відділ кадрів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Оробєй І.О. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому за-
конодавству та документ, що посвідчує особу. 

тел. для довідок: (252)9 4235 
Наглядова рада ПАт «Підсереднє»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«СтАРОСАЛтІВСЬКЕ РЕМОНтНОтРАНСПОРтНЕ 

ПІДПРиЄМСтВО»
(код за ЄДРПОУ 00907740, місцезнаходження: 62560 Харківська. обл., Вовчанський р-н, 

с. Старий Салтів, вул. Культури, 7)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

03 квітня 2013 р. о 10:00 год за адресою: 62560 харківська. обл., Вовчанський рн, с. Старий 
Салтів,вул. Культури, 7, конференц — зал

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 
09:20 до 09:45 год. 

ПОРЯДОК ДЕННий: 
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення прове-

дення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Това-

риства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту 
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік. Затвердження порядку розподілу 

прибутку за 2012 р. 

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

2012 рік 2011 рік
Усього активів 3767,2 3891,0
Основні засоби 1342,2 1413,8
Довгострокові фінансові інвестиції 3,1 3,1
Запаси 2354,9 2409,5
Сумарна дебіторська заборгованість 66,7 64,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,5
Нерозподілений прибуток -2698,2 -2437,8
Власний капітал -524,9 -290,5
Статутний капітал 696,4 696,4
Довгострокові зобов'язання 198,0 198,0
Поточні зобов'язання 4094,1 3983,5
Чистий прибуток (збиток) -260,4 -812,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2785560 2785560
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ста-
ном на 24 годину 28 березня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підго
товки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська. обл., Вов-
чанський р-н, с. Старий Салтів,вул. Культури, 7, бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 
до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Андрєєва О.А. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАС-
ПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству 
та документ, що посвідчує особу. 

тел. для довідок: (0241)61209 
Наглядова рада ПАт «Старосалтівське РтП»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2013 р. 
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ зАКРитОГО АКЦІОНЕРНОГО 
тОВАРиСтВА «СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА фАБРиКА», 

КОД зА ЄДРПОУ 00275346, 
місцезнаходження: 84100, Україна, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Карла Маркса, 59!

Повідомляємо персонально Вам, що 16 квітня 2013р. об 11 годині 00хв. відбудуться 
загальні збори акціонерів-річні(надалі«збори») за адресою:м.Слов’янськ,вул.Чубаря,65 у 
приміщенні Червоного куточка ВАт «Слов’янський механічний завод». Реєстрація акціонерів 
з 10.00 до 10.50 у день та за адресою(місцем) проведення зборів. Для участі у зборах акці-
онерам необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу(надає змогу ідентифікувати 
акціонера(його представника)-паспорт, а у разі участі представника акціонера — також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені 
відповідно до Законодавства України. Акціонери мають можливість ознайомитися з проек-
тами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів за місцезнаходжен-
ням Товариства у робочі дні(з понеділка по п’ятницю) з 8-00 до 15-00 за адресою:м.
Слов'янськ,вул.Карла Маркса,59,каб.директора. У день проведення зборів можливо озна-
йомитися з необхідними документами у місці проведення зборів. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами(матеріалами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного–директор Киреєва К.Ю. Телефон для дові-
док:(06262)34052. Кожен з Вас(акціонерів) має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного зборів та проекти рішень з цих питань не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах-10 квітня 2013року(станом на 24 годину).ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ): 
1.Обрання лічильної комісії.2.Обрання голови зборів.3.Обрання секретаря зборів.4.Прийняття 
рішень з питань порядку проведення зборів(порядку голосування та прийняття рішень на 
зборах,затвердження регламенту роботи зборів).5.Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2012році,затвердження 
звіту.6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.,затвердження 
звіту.7.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013рік.8.Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та 
висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2012р.9.Затвердження річного 
звіту(балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2012р.10.Покриття 
збитків товариства(затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками 
роботи за 2012р., визначення порядку покриття збитків за 2012р., визначення планових нор-
мативів розподілу прибутку на 2013р.).11.Внесення та затвердження змін до статуту товари-
ства, з метою приведення діяльності у відповідність до вимог ЗУ«Про акціонерні товари-
ства» та інших норм законодавства, у тому числі тих,що передбачені зміною типу та 
відповідно зміною найменування Товариства з закритого на публічне,шляхом викладення 
його у новій редакції.12.Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій 
редакції і проведення його державної реєстрації.13.Про набуття складом органів управління 
статусу та повноважень відповідно до нової редакції Статуту.14.Скасування раніш затвер-
джених Положень:«Про загальні збори»;«Про Наглядову раду»;«Про Виконавчий 
орган»;«Про Ревізійну комісію».ОСНОВНІ ПОКАзНиКи фІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬ
НОСтІ, тиС.ГРН.Найменування показника:Звітний період,2012р./Попередній період,2011р.: 
Усього активів:3598,0/4008,0;Основні засоби:2284,0/2656,0;Довгострокові фінансові 
інвестиції:-/-;Запаси:21,0/23,0;Сумарна дебіторська заборгованість:1296,0/1315,0;Грошові 
кошти та їх еквіваленти:3,0/14,0;Нерозподілений прибуток(збиток):-2025,0/-1471,0;Власний 
капітал:63,0/617,0;Статутний капітал:300,0/300,0;Довгострокові зобов’язання:/1639,0; По-
точні зобов’язання:1896,0/3391,0;Чистий прибуток(збиток):-554/-146,0;Середньорічна кіль-
кість акцій(шт.):1000024/1000024;Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.):-/-;Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду:-/-; Чи-
сельність працівників на кінець періоду (осіб):5/5/.Основні показники наведено без ураху
вання аудиторської перевірки.Можливі коригування статей балансу, що як слідство, може 
змінити окремі наведені показники. 

УПОВНОВАЖЕНий ОРГАН зАт «СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА фАБРиКА»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПРиВАтНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
тОВАРиСтВА «АСОЦІАЦІЯ «тЕМП», 

КОД зА ЄДРПОУ 01203573,  
місцезнаходження: 83114, м. Донецьк, прт Визволення Донбасу, буд.4!

Повідомляємо персонально Вам, що 05 квітня 2013р. об 12год. 00хв. відбудуться річні 
загальні збори акціонерів (надалі«збори») за адресою:83114,м.Донецьк,прт Визволення 
Донбасу,4,кімн.17. Реєстрація акціонерів з 11.15 до 11.45 у день та за місцем проведення 
зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що засвідчує 
особу(надає змогу ідентифікувати акціонера(його представника), а у разі участі представни-
ка акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь 
у зборах, оформлені відповідно до Законодавства України. Акціонери мають можливість 
ознайомитися з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень збо-
рів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні(з понеділка по п’ятницю) з 8-00 до 15-00 
за адресою:83114,м.Донецьк,пр-т Визволення Донбасу,буд.4,каб.директора. У день прове-
дення зборів можливо ознайомитися з необхідними документами у місці проведення збо-
рів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного–
директор Казаков М.І. Телефон для довідок: (062)3427669. Кожен з Вас(акціонерів) має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів та проекти рі-
шень з цих питань не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Дата складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у зборах-01 квітня 2013року(станом на 24 годи-
ну).ПОРЯДОК ДЕННИЙ(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):1.Обрання голови зборів.2.Обрання секретаря 
зборів.3.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів(порядку голосування та 
прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).4.Затвердження рі-
шення виконавчого органу про обрання аудитора товариства, у тому числі затвердження 
умов договору з ним.5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р., за-
твердження звіту.6.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2013рік.7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвер-
дження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2012р.8.Затвердження 
річного звіту(балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 
2012р.9.Покриття збитків товариства(визначення порядку, затвердження річних результатів 
діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012р., визначення планових нормативів 
розподілу прибутку на 2013р.).10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення 
характеру та граничної вартості. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідних 
правочинів(угод, тощо) та вчинення інших пов’язаних дій.11.Прийняття рішення про затвер-
дження (попереднє затвердження) особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
Товариства(депозитарію), що передбачено зміною законодавства про депозитарну систему 
України, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру 
оплати їх послуг.12.Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товари-
ства.ОСНОВНІ ПОКАзНиКи фІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСтІ, тиС.ГРН.Наймену-
вання показника:Звітний період,2012р./Попередній період,2011р.:Усього активів: 
2207,8/2061,9;Основні засоби:1879,9/1937,3;Довгострокові фінансові інвестиції:-/-;Запаси: 
10,2/13,0; Сумарна дебіторська заборгованість(без урах.витрат майб.пер):70,0/20,5;Грошові 
кошти та їх еквіваленти:238,1/71,5;Нерозподілений прибуток(збиток):37,2/-108,7;Власний 
капітал:2187,4/2041,5;Статутний капітал:145,0/145,0;Довгострокові зобов’язання:-/-;Поточні 
зобов’язання:20,4/20,4;Чистий прибуток(збиток):-318,4/-41,5;Середньорічна кількість акцій
(шт.):14498/14498;Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.):-/-;Загальна 
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду:-/-;Чисельність працівни-
ків на кінець періоду(осіб):17/17.Основні показники наведено без урахування аудиторської 
перевірки.Можливі коригування статей балансу, що як слідство, може змінити окремі на
ведені показники. 

Виконавчий орган ПРАт «АСОЦІАЦІЯ «тЕМП»

Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар» (код ЄДРПОУ 02969797, 
місцезнаходження — Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2) повідомляє, 
що 12 квітня 2013 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Янтар» (надалі за 
текстом — загальні збори) в клубі заводу за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жи
томирська, буд.2. Початок зборів о 16 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 
за місцем проведення зборів 12 квітня 2013 року з 15.00 до 15 год. 45 хв.

Для участі у загальних зборах із собою необхідно мати: документ (паспорт), що посвідчує 
особу, уповноваженим особам — паспорт та довіреність.

ПЕРЕЛІК ПитАНЬ, ЩО ВиНОСЯтЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННий):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення 

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

ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 

2012 рік.
7. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і чле-

нами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій 

раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ «Ян-
тар». Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у фінансово-економічному відді-
лі заводу (за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, кабінет 
планово-економічного відділу № 18) в робочі дні і години на підставі наданого акціонером Това-
риству відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — заступник голови правління з фінансів. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається на 24 годину 08 квітня 2013 року. телефон для довідок: 
04142 58110.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, тис. грн.
Найменування показника Період 

2011 рік 2012 рік
Усього активів 18744 18404
Основні засоби 4551 4156
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6227 6702
Сумарна дебіторська заборгованість 3190 2755
Грошові кошти та їх еквіваленти 170 122
Нерозподілений прибуток 10447 10425
Власний капітал 16742 16720
Статутний капітал 782 782
Довгострокові зобов’язання 50 -
Поточні зобов’язання 1952 1684
Чистий прибуток (збиток) 807 130
Середньорічна кількість акцій (шт.) 782300 782300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 112 100

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «КОРОСтЕНСЬКий зАВОД «ЯНтАР»



№39, 26 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАт «Універсал Банк»

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» повідомляє про те, що річні 
Загальні збори акціонерів Банку (надалі — Загальні збори) відбудуться 04 квітня 2013 року о 10:00 за 
адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7й поверх, зал для засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних 
зборів та за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, на 1-му поверсі, кабінет для 
переговорів, з 09.15 годин до 09.45 годин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:
- фізичним особам — документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам юридичних осіб — документ, що підтверджує повноваження представника акці-

онера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноважен-
ня представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства 
країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів 
тощо) або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження 
представляти акціонера без довіреності — оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та 
документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера 
без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 
24 годину 29 березня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.

3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.

4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.

5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 
2012 рік.

6. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.
8. Про виплату дивідендів та їх розмір.
До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Ав-
тозаводська, буд. 54/19, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, кабінет для переговорів, та в день 
проведення Загальних зборів — у місці їх проведення: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, 
буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Для ознайомлення із зазначеними документами:
1. акціонерам — фізичним особам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з докумен-

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО тОВАРиСтВА 
«ДОНЕЦЬКий зАВОД ПРОДМАШ» 

Повідомляємо Вас, що 28 березня 2013 року о 13.00 годині за адресою : 83038, м До
нецьк, вул.Електровозна, 25 , зал засідання , відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів публічного акціонерного товариства « Донецький завод Продмаш « ( надалі — Това-
риство , код ЄДРПОУ 14308960 ).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (реєстру ак-
ціонерів) 24.03.2013, тобто цей перелік складається станом на 24:00 годину 24 березня 
2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННий зБОРІВ :
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства на 2013 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 
2012 рік.

4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік та основних напрямків діяль-

ності Товариства на 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку , визначення порядку покриття збитків, прийняття рішення 

щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.
7. Звіт Наглядової ради.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПАт « Донецький завод Продмаш»

(тис.грн.)
 Найменування показника Період

звітний
2012 рік

Попередній
2011 рік

Усього активів 6736 7693
Основні засоби 3057 3780
Довгострокові фінансові інвестиції 91 106
Запаси 2422 2506
Сумарна дебіторська заборгованість 600 702
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 448
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (2055) (1399)
Власний капітал 653 790
Статутний капітал 7007 7007
Довгострокові зобов’язання 135 196
Поточні зобов’язання 886 949
Чистий прибуток (збиток) (781) (683)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 45686556 45686556
Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій 
протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 53 64

Реєстрація акціонерів ( їх представників ) відбуватиметься 28 березня 2013 року з 
12.00 до 12.55 годин за адресою їх проведення .

Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу; представники акціонерів — документ, що посвідчує їхнє повноваження ( оформ-
лений згідно чинного законодавства ) та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами , що стосуються порядку денного 
загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства, з понеділка по п’ятницю 
з 9-00 год. до 14-00 год. в кабінетах економічної служби або бухгалтерії . Посадові особи 
товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голов-
ний бухгалтер,економіст економічної служби.

тел.для довідок : 2068775 ; 2068769.

Генеральний директор  С.Г.Пєпєль

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО
«КЛАСиКБАНК»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 19 квітня 2013 р. о 14.00 годині відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК» з наступним поряд
ком денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК», вста-
новлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження річного звіту ПАТ «КЛАСИКБАНК» за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку ПАТ «КЛАСИКБАНК», затвердження розміру річних дивідендів.
5. Звіт Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «КЛАСИКБАНК» про ре-

зультати діяльності ПАТ «КЛАСИКБАНК» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звітів.

6. Затвердження висновку аудитора ПАТ «КЛАСИКБАНК».
7. Звільнення Голови та членів Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».
8. Призначення Голови та членів Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостереж-

ної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КЛАСИК-
БАНК», протягом одного року з дати прийняття рішення про це загальними зборами акціо-
нерів.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2012 р. 
(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 641 432 471 065
Основні засоби 685 1 128
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11 20
Сумарна дебіторська заборгованість 78 481
Грошові кошти та їх еквіваленти 172 792 121 957
Нерозподілений прибуток 531 (3406)
Власний капітал 233 065 232 145
Статутний капітал 220 000 220 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 408 367 238 920
Чистий прибуток (збиток) 3 937 (3406)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 000 000 220 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 134 118

Збори відбудуться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, нежитлове 
приміщення № 75, приміщення головного офісу Банку.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 19 квітня 2013 р. з 13-00 до 13-45 за місцем 
проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення за-
гальних зборів — 25.02.2013 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 
станом на 24 годину 15 квітня 2013 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представни-
кам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у начальни-
ка юридичного управління Віктора Халабузаря у робочі дні, робочий час за місцезнаходжен-
ням товариства, в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Спостережна рада ПАт «КЛАСиКБАНК»

ПАт «УНІВЕРСАЛ БАНК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2013 р. 
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тами — довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної 
особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином за-
свідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без дові-
реності — оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду 
особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. 

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при 
собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «Універсал Банк» — оригінал 
виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення акціонера 
(представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

Документи надаються акціонеру ПАТ «Універсал Банк» та/або його представнику для ознайомлення, 
на підставі його письмового запиту, протягом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ «Універсал Банк» 
відповідного запиту. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціонеру (представнику 
акціонера) — учаснику Загальних зборів для ознайомлення в місці проведення Загальних зборів без 
попереднього письмового запиту. 

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі  згідно з вимога-
ми чинного законодавства України та Статуту ПАТ «Універсал Банк» на адресу: Україна, 04114, Київ, 
вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до скликання Загальних зборів.
Рішення про зміни в порядку денному Загальних зборів будуть доведені до відома всіх акціонерів шля-

хом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніш як за 10 днів до проведення Загальних зборів.
Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Стрин-

жа Олег Володимирович, Член Правління — Директор фінансового департаменту ПАТ «Універсал 
Банк».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів можна отримати за 
тел.: (044) 391-58-53 або за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі 
Інтернет (за адресою www.universalbank.com.ua).

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАт «Універсал Банк» (тис.грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 7 012 227 6 506 969
Основні засоби 136 110 179 814
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 726 1 786
Сумарна дебіторська заборгованість 821 902 126 401
Грошові кошти та їх еквіваленти 483 919 757 828
Нерозподілений прибуток -1 480 751 -1 208 151
Власний капітал 601 039 500 608
Статутний капітал 2 050 157 1 680 157
Довгострокові зобов'язання 453 100 821 259
Поточні зобов'язання 5 958 088 5 185 102
Чистий прибуток (збиток) -272 600 -373 152
Середньорічна кількість акцій (шт.) 115 612 402 115 060 008
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1138 1272

з повагою,
Спостережна Рада ПАт «Універсал Банк»

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ 

ПРиВАтНОГО АКЦІОНЕРНОГО тОВАРиСтВА 
«УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СтРАхОВА КОМПАНІЯ АСКА»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова 
компанія АСКА» (код ЄДРПОУ 134909997) повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться «29» березня 2013 року о 1000 год. за адресою: 83052, м. До
нецьк, прт Ілліча, буд. 100, 4й поверх, конференцзал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 920 до 
950 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі в зборах, яка 
оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПрАТ «УАСК 
АСКА» станом на 24-00 год. 25.03.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Голови та Секретаря, Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «УАСК АСКА»;
2. Звіт Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА» про підсумки фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «УАСК АСКА» про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Звіт Ревізора ПрАТ «УАСК АСКА» про підсумки фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «УАСК АСКА» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА»;
6. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи ПрАТ «УАСК АСКА» у 

2012 році;
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «УАСК 

АСКА» та обрання нового складу наглядової ради ПрАТ «УАСК АСКА», затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової 
ради;

8. Затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління ПрАТ «УАСК АСКА»;
9. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів, які будуть укладатися 

ПрАТ «УАСК АСКА» у 2013 році.
До дня проведення зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, 

пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування зборів за адресою: 83052, м. До-
нецьк, пр-т Ілліча, буд. 100, каб. 603 у робочі дні з 8-30 до 17-30 години, а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: Начальник юридичного управління ПрАТ «УАСК АСКА» — Шерстньова Оксана Сер-
гіївна. Довідки за телефоном: (062) 3483825.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних 
зборів. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАт «УАСК АСКА» (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний 
(2012р.)

Попередній 
(2011р.)

Усього активів за винятком витрат майбутніх періодів 396485 411417
Основні засоби (залишкова вартість) 120667 119904
Довгострокові фінансові інвестиції 144459 116160
Запаси 1912 2325
Сумарна дебіторська заборгованість з урахуванням довгострокової 21146 27967
Грошові кошти та їх еквіваленти 98007 135855
Нерозподілений прибуток - 58807 - 30698
Власний капітал 215903 243441
Статутний капітал 184585 184585
Довгострокові зобов'язання 508 1218
Поточні зобов'язання
з урахуванням забезпечень наступних виплат і платежів
без урахування забезпечень наступних виплат і платежів

180074
82789

166758
54660

Чистий прибуток (збиток) - 28109 - 19835
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18458488 18458488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1077 822

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«ПЕРЕСУВНА МЕхАНІзОВАНА КОЛОНА № 4»

(код ЄДРПОУ 00310723, місцезнаходження: 61020, Харківська область, місто Харків,  
вулиця Конотопська, будинок 4)

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів (далі — Збори), що відбу-
дуться 29 квітня 2013 року об 11 годині 00 хвилині за місцезнаходженням: 61020, харківська 
область, місто харків, вулиця Конотопська, будинок 4, кабінет директора. Реєстрація акціонерів 
(їх представників) відбудеться з 10 години 00 хвилині до 10 години 30 хвилини у день та за 
місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в Зборах, складається 
станом на 24 годину 23 квітня 2013 року. 

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

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Про Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Про Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Про затвердження річного звіту. 
8. Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відпові-

дальністю. 
9. Про обрання Голови та членів Комісії з припинення Товариства. 
10. Про затвердження Плану перетворення Товариства.
11. Про порядок та строк пред`явлення вимог кредиторів Товариства. 
12. Про визначення порядку та умов здійснення перетворення Товариства. 
13. Про визначення порядку обміну акцій Товариства на частки підприємницького 

товариства-правонаступника. 
14. Про умови та порядок викупу акцій Товариства у акціонерів, які зареєструвалися для 

участі в загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення Товариства. 
До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61020 
м. Харків, вул. Конотопська, 4, кабінет директора) у робочі дні, у робочий час з 9.00 до 17.00, пере-
рва з 13.00 до 14.00. У день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем 
проведення Зборів у кабінеті директора. Особі, яка прибула для участі у Зборах, при собі необхідно 
мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно 
діючого законодавства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, — директор Товариства — Гайшук Л.Л. телефон для довідок: (057) 703 22 69. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2012 рік
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 777,3 853,7
Основні засоби 1748,1 

(залишк.748,1)
1748,1 

(залишк.804,6)
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 0,3
Сумарна дебіторська заборгованість 27,3 48,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 0,5
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 421,7 536,2
Статутний капітал 269,5 269,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 355,6 317,5
Чистий прибуток (збиток) -114,5 -31,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1077904 1077904
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Директор
ПрАт «ПМК4»  Гайшук Л.Л.
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Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРиВАтНЕ АКЦIОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
"МАКIЇВСЬКий КОМБIНАт 
КОМУНАЛЬНих ПIДПРиЄМСтВ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32698493
1.4. Місцезнаходження емітента 86157 Донецька обл., м. Макiївка вул. Енгельса, 

буд.№2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (232) 6-43-55 6-43-55
1.6. Електронна поштова адреса емітента m32698493@gmail.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://mkkp.pat.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

2. текст повідомлення
22.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів , у зв'язку з чим 

пакет юридичної особи ТОВ «ФК «КРОС-КАПIТАЛ», що розташована 86157, Донецька обл., м. Макiївка, 
вул. Енгельса, 2 зменшився до 0 акцій, що складає 0.000%. 22.02.2013 р. відбулося внесення змін до реє-
стру власників іменних цінних паперів , у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи Шишлової 
Тетяни Анатолiївни становить 8160000 акцій, що складає 51.000%.

22.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів , у зв'язку з чим 
пакет юридичної особи ТОВ «ФІРМА «МАКДІ», що розташована 86132, Донецька обл., м. Макіївка, вул.
Горбачова, буд. 32 становить 4779770 акцій, що складає 29.874%.

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  Букiашвiлi Отарi Солiкович

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«АЛЬЦЕСт»

інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Дата та час реєстрації учасників Зборів: 27 березня 2013 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття Зборів: 27 березня 2013 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 08130, Україна, Київська область, 

КиєвоСвятошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 
будинок 4

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1. Про затвердження річного балансу товариства за період з 01 січня по 31 грудня 

2012 року. 
2. Про розподіл прибутку Товариства за 2012 рік. 
3. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу) 

та звіту аудитора Товариства за 2012 рік. 
4. Про створення, закриття або реорганізацію відокремлених підрозділів АТ «Аль-

цест».
5. Про продаж майна Товариства 
6. Про внесення змін до кредитних договорів укладених Товариством з Публічним 

акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль».
7. Про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, в частині відомостей про 

засновника.

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

звітний попередній
Усього активів 168439 175494
Основні засоби (за залишковою вартістю) 97859 105107
Довгострокові фінансові інвестиції 986 976
Запаси 41930 43440
Сумарна дебіторська заборгованість 15030 12473
Грошові кошти та їх еквіваленти 299 208
Нерозподілений прибуток 17344 18563
Власний капітал 95166 91150
Статутний капітал 1 650 1 650 
Довгострокові зобов'язання 18935 34011
Поточні зобов'язання 54286 50196
Чистий прибуток (збиток) - 6483 - 6754
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 шт. 200 шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ___ ___
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

___ ___

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 210 188

Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, 

тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, засвідчену належним чи-
ном.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) 
можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київська область, Києво-
Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, буди-
нок 4 до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00.

Генеральний директор  тронько О.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

тОВАРиСтВО 
«АГРОфОСфАт»

1.2. Організаційно-правова форма ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36633213
1.4. Місцезнаходження емітента 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 7, 

офіс № 225.
1.5. Міжміський код, телефон, факс емітента. т/ф. (044) 209 01 27
1.6. Електронна поштова адреса емітента agrofosfat@emitent.net
1.7. Веб-сайт емітента http://36633213.smida.gov.ua 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації.

http://escrin.nssmc.gov.ua

1.9. Вид особливої інформації Про зміну складу посадових осіб емітента

текст повідомлення
Генеральний директор Товариства повідомляє, що річними Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ «АГРОФОСФАТ» (Протокол № 1-02/2013 вiд 25.02.2013 року), прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме про:

1. зВІЛЬНЕННЯ:
З 25.02.2013р. — Генерального директора ПАТ «АГРОФОСФАТ» — Волосожара Віталія 

Леонідовича. Звільнено на підставі заяви Волосожара Віталія Леонідовича зв'язку з перехо-
дом на іншу роботу. Перебував на посадi з 12 червня 2012 року. Розмір пакету акцій емітента, 
які належать особі становить 0 шт, що дорівнює 0% від Статутного капіталу емітента.

2. ПРизНАЧЕННЯ:
З 26.02.2013р. — Генерального директора ПАТ «АГРОФОСФАТ» — Осіпова Олега Кос-

тянтиновича, паспорт серії СК № 475382, виданий Міським Відділенням №2 Білоцерківсько-
го МУГУ МВС України в Київській області 17.10.2002р. Ідентифікаційний код 2675913656. 
Освіта вища. Термін на який призначена особа — безстроково, до переобрання. Розмір па-
кету акцій емітента, які належать особі становить 0 шт, що дорівнює 0% від Статутного ка-
піталу емітента. На попередньому місці роботи — обіймав посаду Директора ТОВ «ІК «Трей-
динг Центр», код ЄДРПОУ 37771677.

Усі звільнені та новопризначені посадові особи товариства непогашеної судимості за 
злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не 
мають.

Підпис.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлен-

ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства 
Генеральний директор —  В.Л. Волосожар

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«РЕМтОРГУСтАтКУВАННЯ»

(код ЄДРПОУ: 02132668, місцезнаходження: 03680,м.Київ, вул. Машинобудівна, 44) пові-
домляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.03.2013 року о 
12.00 год. у приміщенні холу за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 44. Реєстрація акціоне-
рів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. 
телефон: (044) 2474156.

ПОРЯДОК ДЕННий
1. Про обрання Голови та Секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2012 року та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово — 

господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 

25.03.2013р. Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення 
зборів в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м.Київ, вул.Машинобудівна, 44 (бухгалтерія), 
а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова правління. Пропозиції щодо 
Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження 
Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхід-
но мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати 
довіреність , що посвідчує його повноваження.

Основні показники фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника звітний попередній

Усього активів 11111,4 10831,8
Основні засоби 10546,9 9765,9
Довгострокові фінансові інвестиції 67,5 67,5
Запаси 116,1 116,1
Сумарна дебіторська заборгованість 309,5 439,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 31,6 18,4
Нерозподілений прибуток 1022,9 2006,9
Власний капітал 7238,4 8390,8
Статутний капітал 5930,2 5930,2
Довгострокові зобов’язання 7,3 22,1
Поточні зобов’язання 3724,8 2418,9
Чистий прибуток (збиток) -795,3 -32,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23720952 23720952
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 44
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«ПЕРЕСУВНА МЕхАНІзОВАНА КОЛОНА — 125»

повідомляє, що 12 квітня 2013 року о 10-ій годині за адресою: 39070, вул. Київ-
ська, 1а, кім. 22, смт. Градизьк, Глобинського району, Полтавської області відбудуться 
чергові загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність в 2012 році і основні на-

прямки діяльності Товариства на 2013 рік.
5. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності, шляхи по-

криття збитків і вирішення питання про виплату дивідендів за 2012 рік.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом 
на 24 годину 08 квітня 2013 року.

Реєстрація учасників зборів з 09-00 до 09-45 в день проведення зборів за місцем їх 
проведення.

Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у збо-
рах, засвідчене відповідно чинного законодавства України.

Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової заяви від акціо-
нера не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, пов’язаними з порядком денним, за місцезнаходженням Товариства: 
вул. Київська, 1а, кім. 22, смт. Градизьк, Глобинського р-ну, Полтавської обл., вівторок, 
п'ятниця з 8-00 до 12-00. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами, 
пов'язаними з порядком денним загальних зборів, голова правління Петренко І.В. 

Довідки за телефоном: (05365) 3-41-78.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 
2012рік

Попередній 
2011 рік

Усього активів 1083 1051
Основні засоби 857 975
Довгострокові фінансові інвестиції 19 19
Запаси 25 34
Сумарна дебіторська заборгованість 182 16
Грошові кошти та їх еквіваленти - 7
Нерозподілений прибуток (2051) (1750)
Власний капітал 1698 1698
Статутний капітал 371 371
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1065 732
Чистий прибуток (збиток) (183) (301)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1482860 1482860
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 35

Голова правління ПАТ «ПМК — 125»  Петренко І.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО
 «НІЖиНСЬКий ЖиРКОМБІНАт»

Шановні акціонери публічного акціонерного «Ніжинський жиркомбінат» 
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Ніжинський жиркомбінат», що 

знаходиться за адресою: 16000, м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2 (надалі — «Товариство») пові-
домляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні 
Збори»).

Дата проведення Загальних Зборів «29» березня 2013 року. 
Загальні Збори проходитимуть у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 16600, 

м.Ніжин, вул. Прилуцька, 2.
Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них Зборах — 24 година «25» березня 2013 року. 
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. 

до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.
Початок проведення загальних зборів о 11 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННий:
1.Обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про діяльність за 2012 рік. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік. 
6. Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. 
7. Схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних Зборів до дати про-

ведення річних Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних 
зборів у приміщенні ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: м. Ніжин, вул. Прилуць-
ка, 2, будинок головної контори, щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 17:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів — 
також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства Букій Володимир Олексан-
дрович (тел.: 04631 5-24-25).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів 
звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно з 
чинним законодавством. 

Основні фінансовогосподарські показники ПАт «Ніжинський жиркомбінат 20112112:
Усього активів  43021,4  33260,0
Основні засоби  10385,0  7554,0
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  533,3  1237,0
Сумарна дебіторська заборгованість  15516,6  14060,0
Грошові кошти та їх еквіваленти  417,0  362,0
Нерозподілений прибуток  27363,8  -
Власний капітал  27395,8  1856,0
Статутний капітал  2150,0  2150,0
Довгострокові зобов'язання  2243,0  21211,0
Поточні зобов'язання  13302,0  12055,0
Чистий прибуток (збиток)  15941,4  -4012,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)  256250  256250
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0  0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  0  0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  74  129

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО тОВАРиСтВА «зАКРитий НЕДиВЕРСифІ
КОВАНий КОРПОРАтиВНий ІНВЕСтиЦІйНий фОНД «фОНД АЛЬфА» (надалі — Товариство), 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33149736, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграда, буд. 12-Л, повідомляє, що 05 квітня 2013 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12Л, кім. 28, відбудуться річні загальні збори 
акціонерів товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
4. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, 

визначення порядку покриття збитків за 2012 рік.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2012 рік.
7. Про затвердження змін до договору на управління активами з ПрАТ «КУА «НАЦІО-

НАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
8. Про зміну складу Наглядової ради Товариства. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПАт «зНКІф «фОНД АЛЬфА»за 2012 рік (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1989 1881
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість 146 -
Поточні фінансові інвестиції 1840 1878
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 3
Власний капітал 1842 1829
Статутний капітал 500 500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1342 1329
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 92 7
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,00664 0,16825
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,00664 0,16825

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2000000,00 2000000,00

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 05 квітня 2013 року з 13 год. 
30 хв. до 13 год. 55 хв. Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність 
тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог 
чинного законодавства. 

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товари-
ства складається станом на 24 год. 00 хв. 01 квітня 2013 року. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, 
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Гарагонич О. В.

Голова Наглядової Ради
ПАт «зНКІф «фОНД АЛЬфА»  О.В. Гарагонич»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «зАКРитий НЕДиВЕРСифІКОВАНий КОРПОРАтиВНий ІНВЕСтиЦІйНий фОНД «фОНД АЛЬфА»
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР 

ПрАт «КОМБІНАт «КРиМСЬКА РОзА»,
Наглядова рада товариства повідомляє Вас про проведення чергових загальних 

зборів акціонерів.
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне това-

риство «Комбінат «Кримська Роза»; 95034, Україна, АР Крим, Сімферопольський р-он, 
с. Чайкіне, вул. Заводська ,6.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29.03.2013 року о 11:00 годині; 
Україна, АР Крим, Сімферопольський рон, с. Чайкіне, вул. заводська ,6, каб Голови 
правління.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 
10.00 по 10.40 години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
25 березня 2013 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Затвердження складу лічильної 
комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 3. Затвердження звіту На-
глядової ради Товариства за 2012 рік. 4. Затвердження звіту виконавчого органу Това-
риства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 
5. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства в 2012р. 6. Затвердження річ-
ної фінансової звітності Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати 
за 2012 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за 2012 рік. 8. Вибори Ревізора Товариства.. 

Акціонери товариства можуть ознайомитися особисто з матеріалами щодо питань 
порядку за місцезнаходженням товариства в робочі дні в робочий час, приймаль-
ня Генерального директора, відповідальна особа за порядок ознайомлення Генераль-
ний директор – Дамадаєв Н.Б. Акціонерам при собі мати паспорт (представникам — 
доручення і паспорт).

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

Попередній
(2011р.)

звітний
(2012р.)

Всього активів 8761 10017
Основні засоби 1342 1151
Довгострокові фінансові інвестиції 1441 411
Запаси 2431 1303
Сумарна дебіторська заборгованість 2778 4911
Грошові кошти та їхні еквіваленти 517 105
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2117 2709
Власний капітал 4534 4534
Статутний капітал 1358 1358
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 77 105
Чистий прибуток (збиток) 1601 579
Середньорічна кількість акцій (шт.) 135754 135754
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 55

Генеральний директор  Дамадаєв Н.Б. 

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд «РЕзЕРВНА НЕРУхОМІСтЬ» (надалі — Товариство), іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 33151813, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграду, буд. 12-Л, повідомляє, що 05 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12Л, кім. 28, відбудуться річні загальні збори 
акціонерів товариства. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
4. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, 

визначення порядку покриття збитків за 2012 рік.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2012 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про затвердження змін до Регламенту та  Інвестиційної декларації Товариства.
9. Про затвердження змін до договору на управління активами з ПрАТ «КУА «НАЦІО-

НАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
10. Про зміну складу Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПАт «зНКІф «РЕзЕРВНА НЕРУхОМІСтЬ» за 2012 рік (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 23159 19487
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3632 10
Поточні фінансові інвестиції 19517 19472
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 5
Власний капітал 19519 19484
Статутний капітал 11229 50000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4310 4275
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3631 1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,18859 566,14029
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,18859 566,14029
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 11229 7325

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 05 квітня 2013 року з 09 год. 
30 хв. до 09 год. 55 хв. Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність 
тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог 
чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товари-
ства складається станом на 24 год. 00 хв. 01 квітня 2013 року. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, 
м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: (044) 426-61-11. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Гарагонич Олександр Ва-
сильович. 

Голова Наглядової Ради
ПАт «зНКІф «РЕзЕРВНА НЕРУхОМІСтЬ»  О.В. Гарагонич»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «зАКРитий НЕДиВЕРСифІКОВАНий КОРПОРАтиВНий ІНВЕСтиЦІйНий фОНД «РЕзЕРВНА НЕРУхОМІСтЬ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРиВАтНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
тОВАРиСтВА «НІЖиНСЬКий ЦЕГЕЛЬНий зАВОД»,
код за ЄДРПОУ 00292014, місцезнаходження: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, 

вул. Борзнянський шлях, 70 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що, 11 квітня 2013 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 16600, Черні

гівська область, м. Ніжин, вул. Борзнянський шлях, 70, (Актовий зал), відбудуться Загальні 
збори акціонерів Товариства з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННий
1. Про обрання членів лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про фінансово господарську діяльність ПрАТ за 2012 рік та основні 

напрямки діяльності ПрАТ на 2013 рік.
4. Звіт ревізійної комісії та затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
5. Звіт спостережної ради за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку за 2012 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 

2013  рік.
Найменування показника звітний 

період
2012

Попередній
період 2011

Усього активів 4370 4778
Основні засоби 2677 2644
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1501 1776
Сумарна дебіторська забогованість - 11
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 335
Нерозподілений прибуток (-121) 50
Власний капітал 4065 4002
Статутний капітал 128 128
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 305 776
Чистий прибуток (збиток) 63 379
Середньорічна кількість акцій (шт.) 512000 512000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 38 100

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 
24 год. 00 хв. 05 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у 
день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 10 год. 30 хв., за-
кінчення – о 10 год. 55 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх 
участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинно-
го законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань поряд-
ку денного за місцезнаходженням Товариства (16600, Чернігівська область, м. Ніжин, 
вул.  Борзнянський шлях, 70, кабінет Бухгалтерії

• до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 14:00;
• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (16600, Чернігівська 

область, м. Ніжин, вул. Борзнянський шлях, 70, Актовий зал).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – Трейтяк Віра 

Пантеліївна, телефон (04631) 4-24-80, адреса: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, 
вул.  Борзнянський шлях70 

Голова правління ПрАт «НЦз»  Мусієнко А. І.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2013 р. 

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ
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(09801546)
Повідомляємо, що 29 березня 2013 року о 15.00 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою: 79008, 

м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференцзал) відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАт АКБ «Львів»
Порядок денний : 

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» за 2012 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ «Львів» за 2012 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів» за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та достовірність річ-

ної звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ »Львів» за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ «Львів».
9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
10. Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
11. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої 

номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
12. Про приватне розміщення акцій.
13. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прий-

нято рішення про приватне розміщення.
14. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рі-

шення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде 
розміщено достроково та повністю оплачено).

15. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження 
результатів приватного розміщення акцій.

16. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рі-
шення про відмову від розміщення акцій.

17. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо повернення 
внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів 
приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки 
змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням ре-
зультатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

18. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо письмового повідо-
млення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, 
про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 

19. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження отримувати від акціонерів письмо-
ві підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій).

20. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечен-
ня реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення.

21. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечен-
ня закритого (приватного) розміщення акцій.

22. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо здійснення 
обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних 
їм акцій.

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
КЛІНІЧНий САНАтОРІй «ПАРУС» 

(код ЄДРПОУ 02650630, місце знаходження: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкінське 
шосе, 4) повідомляє, що 29 березня 2013 року об 11:00 годині відбудуться чергові Загальні 
збори акціонерів ПрАТ КС «Парус» за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкінське 
шосе, 4, корпус 2, приймальня. 

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціоне-
рів 29 березня 2013 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адре-
сою: АР Крим, м.Ялта, смт.Гаспра, Алупкінське шосе,4, корпус 2, приймальня.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх 
представникам — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законо-
давства України.

До порядку денного внесені наступні питання:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС «Парус». 

Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів 
Зберігачу.

2. Обрання голови річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС «Парус». Порядок про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження результатів Реєстраційної комісії з повноважень учасників річних 
Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС «Парус».

4. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової 
звітності ПрАТ КС «Парус» за 2012 рік.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність ПрАТ КС «Парус» за 2012 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ КС «Парус» за 2012 рік. 
7. Звіт Наглядової ради ПрАТ КС «Парус» за 2012 рік. 
8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ КС «Парус» за 2012 рік.
9. Звіт директора ПрАТ КС «Парус» за 2012 рік. 
10. Про розподіл прибутку ПрАТ КС «Парус» за 2012 рік.
11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік. Визначення дати складення пере-

ліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
12. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ КС «Парус» на 2013 рік.
13. Про затвердження бюджету доходів та видатків ПрАТ КС «Парус» на 2013 рік.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 

зборах акціонерів Товариства є 25.03.2013 р.
Акціонери можуть ознайомитися з проектом рішень стосовно питань порядку денного 

чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства 
(АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкінське шосе, 4, корпус 2, приймальня) за 10 днів до 
скликання чергових Загальних зборів акціонерів з 09.00 до 16.00. Відповідальна особа — 
Лобода Тетяна Михайлівна, директор Товариства.

 Показники фінансовогосподарської діяльності ПрАт Клінічний Санаторій «Парус»
 (тис, грн.) 

№ 
п/п

Найменування показника період
звітний попередній

1 Усього активів 24816 24385
2 Основні засоби 18828 19276
3 Довгострокові фінансові інвестиції -- --
4 Запаси 307 588
5 Сумарна дебіторська заборгованість 1278 1033
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 4050 3199
7 Нерозподілений прибуток 2126 1751
8 Власний капітал 23778 23371
9 Статутний капітал 21090 21090
10 Довгострокові зобов'язання 624 623
11 Поточні зобов'язання 175 80
12 Чистий прибуток (збиток) 722 638
13 Середньорічна кількість акцій (шт.) 210900 210900
14 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 

(шт.)
--  --

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

--  --

16 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 67

В.о. директора О.Б. тюлін

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО тОВАРиСтВА АКЦІОНЕРНОКОМЕРЦІйНОГО БАНКУ «ЛЬВІВ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «КРЕМЕНЧУКГАз» повідомляє, що 
в публікації про скликання загальних зборів акціонерів товариства в газеті «Відомості 
НКЦПФР» № 32(1536) від 15.02.13 дату реєстрації учасників зборів слід читати 19.03.13, а 
не 15.02.13.

Повідомлення про проведення загальних зборів 

ПрАт «СтАРОКРиМСЬКий АГРОБУД»
Приватне акціонерне товариство «Старокримський Агробуд » (код за ЄДРПОУ 00415149, 

місцезнаходження: 97345, Автономна Республіка Крим, м. Старий Крим, вул. Леніна, 35), 
надалі — Товариство, повідомляє, що 29 березня 2013 р. об 11.00 годині за адресою: 97345, 
Автономна Республіка Крим, м. Старий Крим, вул. Леніна, 35, кабінет голови правління това
риства відбудуться загальні збори акціонерів. Реєстрація учасників зборів відбудеться 
29 березня 2013 р. з 9 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення зборів. Для участі 
у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціоне-
рів — додатково довіреність на право участі у зборах. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 25 березня 2013 року.

До дня проведення зборів акціонери на підставі відповідного запиту можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних збо-
рів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Старий Крим, вул. Леніна, 35, в кабінеті голови 
правління Товариства, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова прав-
ління. телефон для довідок: (06555) 51852.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря загальних зборів. Затвердження регла-

менту роботи загальних зборів.
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

в 2012 році і визначення основних напрямів діяльності на 2013 рок, та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради і ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звітів.

4. Затвердження балансу і річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу при-
бутку (покриття збитків).

5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний Попередній

Всього активів 232,9 270,4
Основні засоби 208,7 222,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12,2 42,9
Сумарна дебіторська заборгованість 4,4 1,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,6 3,6
Нерозподілений прибуток -341,9 -309,9
Власний капітал 231,7 263,7
Статутний капітал 142,8 142,8
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1,2 6,7
Чистий прибуток (збиток) -32,0 9,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 571400 571400
Кількість власних акцій, викуплених впродовж періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 4 5

Голова правління  Стрюк Ю.В. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «хЕРСОНСЬКий УНІ
ВЕРМАГ» скликає загальні збори акціонерів 16.04.2013р. о 10.30 за адресою: м.херсон, 
вул Степна, 55А, з таким порядком денним: 1.Звіт правління про результати діяльності за 2011-
2012р.р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії. 3.Затвердження результатів ді-
яльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 10.04.13. Акціонери 
можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до 
приймальні. Тлф 0552423833. Реєстрація учасників 16.04.13 з 09.00 до 10.20 за зазначеною адре-
сою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів — паспорт та довіреність.
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Реєстрація акціонерів та їх представників розпочнеться 29 березня 2013 року з 14.00 до 14.55 год. у при-
міщенні банку, що знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 25 березня 2013 р.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціоне-

рів — довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу. З проектами 
документів по порядку денному загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» можна буде ознайомитися за 
місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. Звертатися до співробітників 
ПАТ АКБ «Львів» (каб. 501) за телефоном: 245-64-83. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний 

(2012 рік)
попередній
(2011 рік)

Грошові кошти та їх еквіваленти  114 640  105 232
Торгові цінні папери 17 505 9 465
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з 
визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0 0

Кошти в інших банках 65 805 32 229
Кредити та заборгованість клієнтів 571 859 520 393
Цінні папери в портфелі банку на продаж 160 0
Цінні папери в портфелі банку до погашення 1 488 1 905
Інвестиції в асоційовані компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 946 946
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 100 340
Відстрочений податковий актив 0 0
Гудвіл 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 52 386 53 189
Інші фінансові активи 1 605 684
Інші активи 44 992 47 900
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 0 0

Найменування показника період
звітний 

(2012 рік)
попередній
(2011 рік)

Усього активів 871 486 772 282
Кошти банків 74 363 27 589
Кошти клієнтів 587 786 536 704
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 21 390
Інші залучені кошти 21 244 20 641
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 75 6
Інші фінансові зобов’язання 2 090 1 778
Інші зобов’язання 808 831
Субординований борг 53 290 53 270
Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для 
продажу (чи групами вибуття)

0 0

Усього зобов’язань 739 657 662 209
Статутний капітал 238 135 218 136
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (156 136) (156 136)
Резервні та інші фонди банку 48 073 48 073
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку 110 073 110 073
Частка меншості 0 0
Усього власного капіталу та частка меншості 131 829 110 073
Усього пасивів 871 486 772 282
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 2 230 666 1 832 387
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 267 274

Спостережна рада.

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «харМ»
(код за ЄДРПОУ 30655196, місцезнаходження: 62371, 

Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вулиця Свердлова, 53)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

29 березня 2013 р. о 15:00 год за адресою: харківська обл., Дергачівський рн, с. Подвірки, 
вулиця Свердлова, 53, 3й поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 
14:00 до 14:30 год.

ПОРЯДОК ДЕННий:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення прове-

дення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 роки та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
8. Затвердження річних звітів та балансів, розподіл прибутку за 2012 рік. 

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

2012 рік 2011 рік
Усього активів 0,8 1,8
Основні засоби 0,3 1,4
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 0,9 0,9
Сумарна дебіторська заборгованість 2808,3 3882,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 1,6
Нерозподілений прибуток 1897,1 1948,1
Власний капітал 556,5 556,5
Статутний капітал 368,0 368,0
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 1,9 1013,9
Чистий прибуток (збиток) -50,4 -53,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1472038 1472038
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ста-
ном на 24 годину 25 березня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підго
товки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська обл., Дер-
гачівський р-н, с. Подвірки, вулиця Свердлова, 53, 2-й поверх, кімн.12 з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Пінчук Л.В. 

Документи надаються акціонеру та/або його представнику для ознайомлення, на під-
ставі його письмового запиту, отриманого ПАТ «ХарМ» не пізніше ніж за п’ять робочих днів 
до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ХарМ» — в місці їх проведення без попереднього письмового запиту

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАС-
ПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству 
та документ, що посвідчує особу. 

тел. для довідок: (057) 7837171.
Правління ПАт «харМ»

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «КЕРАМІКА» 
(код за ЄДРПОУ 30592304, місцезнаходження: 62433, Харківська обл.,  

м. Люботин, вул. Челюскіна, 180)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

29 березня 2013 р. о 12:00 годин за адресою: 62433, харківська обл., м. Люботин, вул. Че
люскіна, 180, кімн. № 2.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 
11:20 до 11:45 год.

ПОРЯДОК ДЕННий:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення прове-

дення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік, розподіл прибутку за 2012 рік. 

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

2012 рік 2011 рік
Усього активів 1088,5 1067,9
Основні засоби 45,3 57,3
Довгострокові фінансові інвестиції 875,0 875,0
Запаси 109,7 80,4
Сумарна дебіторська заборгованість 57,4 58,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 0,7
Нерозподілений прибуток -68,3 -94,6
Власний капітал 1060,3 1034,0
Статутний капітал 1128,6 1128,6
Довгострокові зобов'язання - 16,3
Поточні зобов'язання 28,2 17,6
Чистий прибуток (збиток) 25,8 76,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 257 186 2 257 186
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ста-
ном на 24 годину 25 березня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підго
товки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 62433, Харківська обл., 
м. Люботин, вул. Челюскіна, 180, кімн. № 2 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Дирек-
тор Коломiйцева А.В. Документи надаються акціонеру товариства або його представнику 
для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше 
ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних за-
гальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці 
їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАС
ПОРт). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству 
та документ, що посвідчує особу. 

телефон для довідок: (057) 7862499
Директор ПрАт «Кераміка»

тЕЛЕфОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«СУМСЬКЕ АВтОтРАНСПОРтНЕ ПІДПРиЄМСтВО 15954»

(код ЄДРПОУ 05495928, місцезнаходження: 40002, м. Суми, вул. Роменська,79) 
(надалі — Товариство)

повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2013 року 
о 1000 годині в приміщенні актової зали ПрАт «Сумське АтП 15954» за адресою: 40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 79. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у чергових (річних) загальних зборах визначено на 24-ту годину 10 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту Наглядової Ради за 2012 рік.
4. Затвердження звіту Ревізора за 2012 рік.
5. Затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 р.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом 2013 року.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 

станом на 
31.12.12 р.

Попередній 
станом на 
31.12.11 р.

Усього активів 7224 7440
Основні засоби 4177 3918
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 332 274
Сумарна дебіторська заборгованість 2661 3140
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 61
Нерозподілений прибуток -866 -1139
Власний капітал 1633 1360
Статутний капітал 473 473
Довгострокові зобов’язання 333 298
Поточні зобов’язання 5258 5782
Чистий прибуток (збиток) 273 347
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18920096 18920096
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 114 124

Реєстрація учасників за вказаною адресою відбудеться з 8-00 до 9-50 16 квітня 
2013 року. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів додатко-
во потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), 
оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Ознайомитися з матеріалами(документами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного чергових (річних) Загальних зборів, акціонери (їх представники) мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: 40002, м. Суми , вул. Роменська, б.79 (приймаль-
ня), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. 
до 13:00 год.), а в день проведення чергових(річних) Загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів (іх представни-
ків) із зазначеними документами є Генеральний директор ПрАТ «Сумське АТП 15954»

Довідки за телефонами:( 0542)624762, 624766.
Голова Наглядової ради  М.Г. Півненко

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО тОВАРиСтВА 
«ДНІПРОПЕтРОВСЬКЕ АВтОтРАНСПОРтНЕ 

ПІДПРиЄМСтВО 11205»!
(ідентифікаційний код юридичної особи 23935584)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровське автотранспорт-
не підприємство 11205» (місцезнаходження: Україна, 49087, Дніпропетровська область, 
місто Дніпропетровськ, вулиця Калинова, будинок 87) запрошує акціонерів Товариства взя-
ти участь у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 
29.03.2013 року об 1100 в приміщенні ПАт «АтП 11205» за адресою: м. Дніпропетровськ, 
вул. Калинова, буд. 87 (конференцзала 3й поверх). 

Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись з 09-45 години 
до 10-45 години, в день та за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів — належним чином оформлену довіреність, до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акці-
онерів ПАТ «АТП 11205», буде складено станом на 24 годину 25 березня 2013 року (станом 
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому зако-
нодавством про депозитарну систему України.

ПитАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря за-

гальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту за-
гальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Правління ПАТ «АТП 11205» про підсумки діяльності за 2012 рік та його затвер-
дження.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «АТП 11205» за 2012 рік та його затвердження.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АТП 11205» за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПАТ «АТП 11205» по підсумкам 

діяльності за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених зако-

ном. 
7. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТП 11205» на 2013 рік.
8. Затвердження вчинених значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що 

є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi товариства на початок року, якi вчинялись Товариством у термін з 20 
квітня 2012 року по 28 березня 2013 року (включно).

9. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або 
послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 
даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на початок року, якi можуть вчинятись Това-
риством у перiод з 29 березня 2013 року по 28 березня 2014 року (включно), iз зазначенням 
характеру правочинiв та їх граничної вартостi.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного черго-
вих річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціоне-
ри ПАТ «АТП 11205» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення 
чергових річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 09-00 до 16-30 години 
(обідня перерва з 12-00 год. до 12-45 год.) за адресою Україна, м. Дніпропетровськ, вул. 
Калинова, буд. 87, кімната № 406, а також у день проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників у приміщенні ПАТ «АТП 11205» за адре-
сою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, буд. 87 (конференц-зала (3-й поверх)). 
Документи надаються акціонеру ПАТ «АТП 11205» та/або його представнику для ознайом-
лення, на підставі його письмового запиту, отриманого Наглядовою радою ПАТ «АТП 11205» 
не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 11205» документи надаються учаснику зборів 
для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідаль-
на особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) — Голова На-
глядової ради Товариства Жуков Г.Я., який за надходженням запиту визначає час і місце 
ознайомлення. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАт «АтП 11205» (тис. грн.)
 Період

2012 рік 2011 рік
Усього активів 3884 2806
Основні засоби 9627 7446
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 75 83
Сумарна дебіторська заборгованість 634 491
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 82
Нерозподілений прибуток 482 325
Власний капітал 1168 1026
Статутний капітал 241 241
Довгострокові зобов’язання 773 241
Поточні зобов’язання 1943 1539
Чистий прибуток (збиток) 142 61
Середньорічна кількість акцій (шт.) 963920 963 920*

1 053 959**
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 121 90

* — згідно Статуту Товариства, діючого 2011 році 
** — згідно Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
Довідки за телефонами: (056) 7247297, (0562) 354988.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
ПО ГАзОПОСтАЧАННЮ тА ГАзифІКАЦІЇ “ЖитОМиРГАз”

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та 
газифікації "Житомиргаз"

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03344071
Місцезнаходження емітента: 10002, Україна. м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 35
Регіон емітента: 1810136600
Номер телефону керівника емітента: 0412422742
Електронна поштова адреса: urist_zvit@zhitomirgaz.net
Офіційний сайт: http://zhitomirgaz.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій

текст повідомлення: 
20.02.2013 року ПАТ «Житомиргаз» отримав від Публічного акціонерного товариства «Націо-

нальний Депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 
14.02.2013р. 

Емітентом ПАТ «Житомиргаз» було з’ясовано, що відбулися зміни власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів пакет власника акцій - 
юридичної особи - Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) зменшився з 25537 
до 0 голосуючих акцій, що складає 15,86 % статутного капіталу; пакет іншого власника акцій – 
юридичної особи – Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК» (код ЄДРПОУ 31815603) збіль-
шився з 55652 до 81189 голосуючих акцій, що складає 50,44% статутного капіталу. Інших змін 
щодо пакетів власників цінних паперів, які володіють 10 та більше відсотками акцій Товариства, 
не було.

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

Голова правління                    Ющенко Валентин Іванович



№39, 26 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІКОРМ" 
ідентифікаційний код 00686747, місцезнаходження (юридична адреса) якого 52410, Дніпропет

ровська обл., Солонянський рн, с. СурськоМихайлівка, вул. Леніна, буд. 1, далі Товариство, по
відомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2013 ро
ку о 14.00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський рн, с. СурськоМихайлівка, вул..
Леніна, буд. 1,  адмінбудівля,  кімн. 214.

Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 1300 години до 1345, в день та
за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі до
кумент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів  належним чином оформлену
довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах буде складено станом
на 24 годину 10 квітня 2013 року. 

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'яза
ними з порядком денним зборів, за адресою: Дніпропетровська обл.., Солонянський рн, с.Сурс
ькоМихайлівка, вул. Леніна, буд. 1,  адмінбудівля, кімн. 214, після надання письмового запиту до
Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідни
ми для прийняття рішень з питань порядку денного  директор Товариства Мартиновський В.П.

Довідки за телефоном: (056) 3704421, (05669) 64124. 
Порядок  денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за

2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік. Прий

няття рішення за наслідками розгляду висновків ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками робо

ти у 2012 році.
9. Обрання наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільноправових договорів з членами наглядової ради та членами ре

візійної комісії Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства ци
вільноправових договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ "Комбікорм" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Комбікорм" 

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КРИВОРІЖХЛІБ”
код ЄДРПОУ 00381522, 50085, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Георга Отса, 6

(тел./факс (0564)661335, електронна поштова адреса: dima@krhleb.dp.ua, 
адреса сторінки в мережі Інтернет: www.00381522.smida.gov.ua)

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ „Криворіжхліб” (протокол № 2 від 16 липня  2012
року) були попередньо схвалені значні правочини, які можуть вчинятися товариством в період з
дати прийняття рішення до проведення наступних загальних зборів акціонерів. Рішенням
правління ПАТ „Криворіжхліб” (протокол від 23 серпня  2012 року) було погоджено укладання
Товариством відновлювальних кредитних ліній на умовах, викладених нижче.

Договір про відкриття кредитної лінії № 12В/12/42/КЛКБ від 27.08.2012 р.: Сума кредиту: 39
638 496,91 російських рублів; розмір процентів за користування кредитом – 10% річних; строк
договору – до 26.08.15 р. Виконання Позичальником зобов’язань за договором забезпечується:
заставою основних засобів, іпотекою будівель та споруд, майнових прав на виручку, порукою ПАТ
“Криворізький хлібокомбінат № 1», ПАТ «Жовтоводський хлібозавод», ПАТ «Кіровоградський
хлібозавод». Дата одержання кредиту (частин): 30.08.12 р.  4 000 000 рос. руб. (1 000 000 грн.)
/ дата погашення – 27.03.13 р., дата одержання кредиту (частин): 03.09.12 р.  4 000 000 рос. руб.
(1 001 200 грн.) / дата погашення – 31.03.13 р., дата одержання кредиту (частин): 11.09.12 р. – 99
900 рос. руб. (25 374,60 грн.) / дата погашення – 08.04.13 р., дата одержання кредиту (частин):
11.09.12 р. – 4 000 100 рос. руб. (1 016 025,40 грн.) / дата погашення – 08.04.13р., дата одержання
кредиту (частин): 11.09.12 р. – 12 300 000 рос. руб. (3 124 200 грн.) / дата погашення – 08.04.13
р., дата одержання кредиту (частин): 13.09.12 р. – 2 000 000 рос. руб. (515 000 грн.) / дата
погашення – 10.04.13 р., дата одержання кредиту (частин): 17.09.12 р. – 1 000 000 рос. руб. (263
700 грн.) / дата погашення –14.04.13 р., дата одержання кредиту (частин): 19.09.12 р. – 1 000 000
рос. руб. (261 600 грн.) / дата погашення – 16.04.13 р., дата одержання кредиту (частин): 24.09.12
р. – 2 000 000 рос. руб. (518 800 грн.) / дата погашення – 21.04.13 р., дата одержання кредиту
(частин): 27.09.12 р. – 2 000 000 рос. руб. (520 000 грн.) / дата погашення – 24.04.13 р., дата
одержання кредиту (частин): 01.10.12 р. – 2 500 000 рос. руб. (650 500 грн.) / дата погашення –
28.04.13 р., дата одержання кредиту (частин): 11.10.12 р. – 4 738 496,91 рос. руб. (1 233 430,75
грн.) / дата погашення – 08.05.13 р.. Кредитор: АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784,
01601, м.Київ, вул.Володимирська, 46). Вартість чистих активів на 01.01.12р.: 7 334 тис.грн..
Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок 2012 року – 138%. Цільове
призначення коштів: поповнення обігових коштів позичальника.

Договір про відкриття кредитної лінії № 13В/12/42/КЛКБ від 27.08.2012 р.: Сума кредиту: 55
493 895,67 російських рублів; розмір процентів за користування кредитом – 15,5% річних, з
01.10.12 р. – змінювана процентна ставка; строк договору – до 27.06.15 р.. Виконання
Позичальником зобов’язань за договором забезпечується: заставою основних засобів, іпотекою
будівель та споруд, майнових прав на виручку, порукою ПАТ “Криворізький хлібокомбінат № 1»,
ПАТ «Жовтоводський хлібозавод», ПАТ «Кіровоградський хлібозавод». Дата одержання кредиту
(частин): 11.09.12 р.  2 000 000 рос. руб. (508 000 грн.) / дата погашення – 08.04.13 р., дата
одержання кредиту (частин): 17.09.12 р.  2 000 000 рос. руб. (527 400 грн.) / дата погашення –
14.04.13 р., дата одержання кредиту (частин): 21.09.12 р. – 4 000 000 рос. руб. (1 040 800 грн.) /
дата погашення – 18.04.13 р., дата одержання кредиту (частин): 24.09.12 р. – 5 000 000 рос. руб.
(1 297 000 грн.) / дата погашення – 21.04.13 р., дата одержання кредиту (частин): 27.09.12 р. – 1
500 000 рос. руб. (390 000 грн.) / дата погашення – 24.04.13 р., дата одержання кредиту (частин):
01.10.12 р. – 1 000 000 рос. руб. (260 200 грн.) / дата погашення – 28.04.13 р., дата одержання
кредиту (частин): 11.10.12 р. – 13 800 000 рос. руб. (3 592 140 грн.) / дата погашення – 08.05.13р.,
дата одержання кредиту (частин): 07.11.12р. – 4 000 000 рос. руб. (1 042 000 грн.) / дата
погашення – 04.06.13 р, дата одержання кредиту (частин): 20.11.12 р. – 7 700 000 рос. руб. (1 999
690 грн.) / дата погашення – 17.06.13 р., дата одержання кредиту (частин): 27.11.12 р. – 7 700 000
рос. руб. (2 018 940 грн.) / дата погашення – 24.06.13 р., дата одержання кредиту (частин):
04.12.12 р. – 6 793 895 рос. руб. (1 788 832,73 грн.) / дата погашення – 01.07.13 р. Кредитор: АТ
«СБЕРБАНК РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784, 01601, м. Київ, вул.Володимирська, 46). Вартість
чистих активів на 01.01.12 р.: 7 334 тис .грн. Співвідношення суми кредиту до вартості активів на
початок 2012 року – 197%. Цільове призначення коштів: поповнення обігових коштів
позичальника.

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

Директор ПАТ „Криворіжхліб” Нікульніков Василь Васильович

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                                                       39`578 15`454
Основні засоби                                                                                      5`659 4`587
Довгострокові фінансові інвестиції                                                      
Запаси, товари                                                                                18`862 5`344
Сумарна дебіторська заборгованість                                   1`113 3`553
Грошові кошти та їх еквіваленти                                                 205 397
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1`995) (1`091)
Власний капітал                                                                                     4`736 5`640
Статутний капітал                                                                                 3`297 3`297
Довгострокові зобов’язання                                                                  
Поточні зобов’язання                                                                           34`842 9`814
Чистий прибуток (збиток)                                                                   881 533
Середньорічна кількість акцій (шт.)                                            329700 329700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 53

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
тОВАРиСтВА «ШКІРСиРОВиННий зАВОД», код за ЄДРПОУ 05502098, місцезнаходження: 65025, Одесь-
ка обл., Комінтернівський р-н, 21 км Старокиївське шосе, буд. 38 (далі — Товариство), які відбудуться 
2 квітня 2013 року о 9.30 за адресою: 65025, Одеська обл., Комінтернівський рн, 21 км Старокиївське 
шосе, буд. 38, 1й поверх адміністративної будівлі, кімната № 126. Реєстрація учасників загальних 
зборів з 8.50 до 9.20 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Това-
риства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціоне-
рів — документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх пов-

новажень. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності 

Товариства у 2012 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік та 

його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році та його затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, 

звіту виконавчого органу Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законо-

давством.
9. Про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть бути вчинені Товариством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 

24 годину 27 березня 2013 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про про-
ведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65025, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 21 км Старокиївське шосе, буд. 38, кабінет директора (кімната № 1-17). Відпо-
відальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Вдовіченко Л.А.

Довідки за телефоном (048) 7384647  Наглядова рада

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

звітний попередній
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

12477,7
1542,5

3
4500,3
5693,2
348,0

-3280,7
-745,4
1153,9
8909,5
4313,6
-123,2

4615760
-
-

55

13368,8
1603,4

-
2810

8351,3
210,1

-3157,5
-622,2
1153,9
11770,2
2220,8
-263,8

4615760
-
-

55

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПАт «ШКІРСиРОВиННий зАВОД» !



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2013 р. 

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ
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НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРМЕТАЛОТОРГ" 

(місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 30) повідомляє про проведен�
ня чергових Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 29 березня 2013 року о 16 годині 00
хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 30, кімната 11. Дата складення переліку акці�
онерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 25 березня 2013 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження умов договору, згідно

якого повноваження лічильної комісії передаються представникам Зберігача.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово�господарську діяльність Това�

риства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товарис�
тва за 2012 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік, затвердження розміру річних дивідендів

за 2012 рік.
7. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Обрання (призначення) директора Товариства. 
9. Прийняття рішення з питання оголошення перерви.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРМЕТАЛОТОРГ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕТАЛО�
ТОРГ", у зв'язку із приведенням його до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, у зв'язку із
приведенням його до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

12. Затвердження положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення
про виконавчий орган та принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

13. Затвердження кошторису та визначення умов оплати членів Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядо�

вої ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підпи�
сання договорів з членами Наглядової ради.

15. Прийняття рішення щодо підтвердження повноважень посадових осіб Товариства, що були
обрані до прийняття рішення про зміну найменування Товариства та працюють до дати прийняття
цього рішення (далі за тестом � посадові особи), та підтвердження рішень, прийнятих загальни�
ми зборами та посадовими особами Товариства до прийняття рішення про зміну найменування
Товариства.

16. Схвалення значних правочинів, укладених посадовими особами Товариства на дату прове�
дення Загальних зборів акціонерів.

17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То�
вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха�
рактеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово�господарської діяльності 
АТЗТ "УКРМЕТАЛОТОРГ" (тис.грн.) за 2012 р.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з 15�15 год. до 15�45 год.
за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах Товариства при собі необхідно мати:
� акціонерам � документ, який посвідчує особу (паспорт);
� представникам акціонерів � довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,

оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтвер�
джує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час
підготовки до загальних зборів:

1.1. Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріала�
ми загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден�
ного.

1.2. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден�
ного, відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних збо�
рів Товариства, у робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 15:00 до 17:00, за адресою: Україна, 49051,
м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 19а, кабінет 29. В день проведення загальних
зборів Товариства ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, не�
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться у місці їх проведення.
Про намір ознайомитися з документами попереджати за телефоном (0562) 373�93�37.  

1.3. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером � при пред'явленні доку�
мента, що посвідчує особу (паспорт), або представником акціонера � при пред'явленні довіренос�
ті, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвід�
чує особу (паспорт).

1.4. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами � виконуюча
обов'язки директора Товариства Койнаш Вікторія Анатоліївна.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 373�93�37.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЗАВОД "АНТЕНА"

(місцезнаходження товариства: м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1) повідомляє: 24 квітня 2013
року о 9.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів товариства за адресою: м.
Чернівці, вул. Ковальчука,1. літера "А" кімната 3. Реєстрація учасників зборів проходитиме у
день зборів з 8:30 год. до 8:55 год. за адресою проведення зборів. Перелік акціонерів, які ма�
ють право участі у зборах складається станом на  18.04.2013 р. З документами, які стосують�
ся загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у бухгалтерії то�
вариства звернувшись до головного бухгалтера  у робочі дні з 11 до 12 год.

Порядок денний:
1. Про обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту правління товариства про результати  фінансово�господарської діяль�

ності товариства за 2012 р.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2012 р.
5. Про  розподіл прибутку за 2012 р. Затвердження строку та порядку виплати дивідендів,

планових нормативів розподілу прибутку на 2013 р.
6. Про приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" Статуту то�

вариства.
7. Про відкликання та обрання  виконавчого органу товариства.
8. Про відкликання та обрання  Ревізійної комісії (Ревізора) товариства.
9. Про обрання Наглядової  ради. 
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про�

тягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства (тис.грн)

Такі фінансові показники, як довгострокові фінансові інвестиції,  довгострокові зобов'язан�
ня, кількість власних акцій,викуплених протягом періоду, у товариства відсутні.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1"

код ЄДРПОУ 00381516, 50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вок�
зальна, 1, (тел./факс (056) 404�21�56, електронна поштова адреса: pavel@hlebo�

kom.dp.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: www.00381516.smida.gov.ua)
Наказом директора від 21 грудня 2012 року № 150�к було призначено головного

бухгалтера Власенко Світлану Яківну (паспорт серії АК № 654408, виданий Довгин�
цівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 29 листо�
пада 1999 р.), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%.
Протягом своєї діяльності обіймала посаду бухгалтера 2 категорії в ПАТ "Криворіж�
хліб". На посаду призначена на невизначений термін. 

Призначена посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло�
чини не має.

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

Директор ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" Царенко Павло Петрович

Найменування показника Звітний період
Попередній

період
Усього активів 6169 10040
Основні засоби 2760 8201
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 106 29
Сумарна дебіторська заборгованість 664 1056
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 77
Нерозподілений прибуток 4645 8415
Власний капітал 5473 9243
Статутний капітал 828 828
Довгострокові зобов’язання � �
Поточні зобов’язання 696 795
Чистий прибуток (збиток) �3770 �895
Середньорічна кількість акцій (тис.шт.) 110 110
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 52

Найменування  показника
Звітний
(2012 р.)

Попередній
(2011 р.)

Усього активів 573.00 553.9
Основні засоби 424.3 408.2
Запаси 0.9 0.9
Сумарна дебіторська заборгованість 95.4 120.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.3 0,3
Нерозподілений прибуток 26.2 �17.7
Власний капітал 264.2 220.3
Статутний капітал 29.7 29.07
Поточні зобов’язання 308.8 333,6
Чистий прибуток 43.9 59.4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2833 2833
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 10

ПРАВЛІННЯ  

зАт «ПІРС»
повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться 2 ківтня 2013 року о 

10 годині за адресою: м. Київ, вул Райдужна, 67

  Порядок денний:
1. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених 

у документарній формі існування в бездокументарну форму існування.
2. Зміна назви у зв’язку з приведенням її у відповідність із Законом України 

«Про акціонерні товариства».
3. Затвердження Статуту та у новій редакції у зв’язку з приведенням їх у від-

повідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
Реєстрація учасників відбудеться 2 квітня 2013 року з 9:30 год. по 9.45 год за 

адресою проведення зборів. Для участі в зборах необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу акціонера чи представника, доручення на право участі 
у зборах. 

Голова правління



№39, 26 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ
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НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРМЕТАЛОТОРГ" 

(місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 30) повідомляє про проведен�
ня чергових Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 29 березня 2013 року о 16 годині 00
хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 30, кімната 11. Дата складення переліку акці�
онерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 25 березня 2013 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження умов договору, згідно

якого повноваження лічильної комісії передаються представникам Зберігача.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово�господарську діяльність Това�

риства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товарис�
тва за 2012 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік, затвердження розміру річних дивідендів

за 2012 рік.
7. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Обрання (призначення) директора Товариства. 
9. Прийняття рішення з питання оголошення перерви.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРМЕТАЛОТОРГ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕТАЛО�
ТОРГ", у зв'язку із приведенням його до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, у зв'язку із
приведенням його до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

12. Затвердження положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення
про виконавчий орган та принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

13. Затвердження кошторису та визначення умов оплати членів Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядо�

вої ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підпи�
сання договорів з членами Наглядової ради.

15. Прийняття рішення щодо підтвердження повноважень посадових осіб Товариства, що були
обрані до прийняття рішення про зміну найменування Товариства та працюють до дати прийняття
цього рішення (далі за тестом � посадові особи), та підтвердження рішень, прийнятих загальни�
ми зборами та посадовими особами Товариства до прийняття рішення про зміну найменування
Товариства.

16. Схвалення значних правочинів, укладених посадовими особами Товариства на дату прове�
дення Загальних зборів акціонерів.

17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То�
вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха�
рактеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово�господарської діяльності 
АТЗТ "УКРМЕТАЛОТОРГ" (тис.грн.) за 2012 р.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з 15�15 год. до 15�45 год.
за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах Товариства при собі необхідно мати:
� акціонерам � документ, який посвідчує особу (паспорт);
� представникам акціонерів � довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,

оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтвер�
джує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час
підготовки до загальних зборів:

1.1. Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріала�
ми загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден�
ного.

1.2. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден�
ного, відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних збо�
рів Товариства, у робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 15:00 до 17:00, за адресою: Україна, 49051,
м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 19а, кабінет 29. В день проведення загальних
зборів Товариства ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, не�
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться у місці їх проведення.
Про намір ознайомитися з документами попереджати за телефоном (0562) 373�93�37.  

1.3. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером � при пред'явленні доку�
мента, що посвідчує особу (паспорт), або представником акціонера � при пред'явленні довіренос�
ті, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвід�
чує особу (паспорт).

1.4. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами � виконуюча
обов'язки директора Товариства Койнаш Вікторія Анатоліївна.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 373�93�37.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЗАВОД "АНТЕНА"

(місцезнаходження товариства: м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1) повідомляє: 24 квітня 2013
року о 9.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів товариства за адресою: м.
Чернівці, вул. Ковальчука,1. літера "А" кімната 3. Реєстрація учасників зборів проходитиме у
день зборів з 8:30 год. до 8:55 год. за адресою проведення зборів. Перелік акціонерів, які ма�
ють право участі у зборах складається станом на  18.04.2013 р. З документами, які стосують�
ся загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у бухгалтерії то�
вариства звернувшись до головного бухгалтера  у робочі дні з 11 до 12 год.

Порядок денний:
1. Про обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту правління товариства про результати  фінансово�господарської діяль�

ності товариства за 2012 р.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2012 р.
5. Про  розподіл прибутку за 2012 р. Затвердження строку та порядку виплати дивідендів,

планових нормативів розподілу прибутку на 2013 р.
6. Про приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" Статуту то�

вариства.
7. Про відкликання та обрання  виконавчого органу товариства.
8. Про відкликання та обрання  Ревізійної комісії (Ревізора) товариства.
9. Про обрання Наглядової  ради. 
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про�

тягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства (тис.грн)

Такі фінансові показники, як довгострокові фінансові інвестиції,  довгострокові зобов'язан�
ня, кількість власних акцій,викуплених протягом періоду, у товариства відсутні.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1"

код ЄДРПОУ 00381516, 50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вок�
зальна, 1, (тел./факс (056) 404�21�56, електронна поштова адреса: pavel@hlebo�

kom.dp.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: www.00381516.smida.gov.ua)
Наказом директора від 21 грудня 2012 року № 150�к було призначено головного

бухгалтера Власенко Світлану Яківну (паспорт серії АК № 654408, виданий Довгин�
цівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 29 листо�
пада 1999 р.), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%.
Протягом своєї діяльності обіймала посаду бухгалтера 2 категорії в ПАТ "Криворіж�
хліб". На посаду призначена на невизначений термін. 

Призначена посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло�
чини не має.

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

Директор ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" Царенко Павло Петрович

Найменування показника Звітний період
Попередній

період
Усього активів 6169 10040
Основні засоби 2760 8201
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 106 29
Сумарна дебіторська заборгованість 664 1056
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 77
Нерозподілений прибуток 4645 8415
Власний капітал 5473 9243
Статутний капітал 828 828
Довгострокові зобов’язання � �
Поточні зобов’язання 696 795
Чистий прибуток (збиток) �3770 �895
Середньорічна кількість акцій (тис.шт.) 110 110
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 52

Найменування  показника
Звітний
(2012 р.)

Попередній
(2011 р.)

Усього активів 573.00 553.9
Основні засоби 424.3 408.2
Запаси 0.9 0.9
Сумарна дебіторська заборгованість 95.4 120.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.3 0,3
Нерозподілений прибуток 26.2 �17.7
Власний капітал 264.2 220.3
Статутний капітал 29.7 29.07
Поточні зобов’язання 308.8 333,6
Чистий прибуток 43.9 59.4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2833 2833
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 10

(код за ЄДРПОУ 00387177, місцезнаходження: 62625, Харківська обл., Велико-
Бурлуцький р-н, с. Федорівка, вул. Праці, 1) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
03 квітня 2013 р. о 16:00 год за адресою: 62625, харківська обл., ВеликоБурлуцький рн, 
с. федорівка, вул. Праці, 1, зал Будинку Культури

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення збо-
рів з 15:20 до 15:45 год. 

ПОРЯДОК ДЕННий: 
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення 

проведення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту. 
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік. Затвердження порядку роз-

поділу прибутку за 2012 р. 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
2012 рік 2011 рік

Усього активів 24764 22524
Основні засоби 3088 4277

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 690 1370
Сумарна дебіторська заборгованість 15799 12126
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 133
Нерозподілений прибуток 1009 764
Власний капітал - -
Статутний капітал 5430 5430
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 9715 7561
Чистий прибуток (збиток) 245 -825
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2172120 2172120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
станом на 24 годину 28 березня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 
під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Хар-
ківська обл., Велико-Бурлуцький р-н, с. Федорівка, вул. праці, 1, 2-й поверх, бухгалте-
рія, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Буткевич Л.М.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому за-
конодавству та документ, що посвідчує особу. 

тел. для довідок: (0252) 76242 
Наглядова рада ПАт «федорівське»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «фЕДОРІВСЬКЕ» 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«ЕЛПО»

(код ЄДРПОУ 24088809, адреса місцезнаходження: 04074, м.Київ. вул.Лугова, 16) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 29  березня 2013 року, за адресою: 04074, м.Київ, вул.Лугова, 16, 2 поверх, 
кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 10.45. в той же 
день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у зборах за три робочих дні до дати проведення 
зборів, а саме станом на 24 годину 25 березня 2013 року. 

Порядок денний 
(Перелік питань для голосування):

1.Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної комісії.
2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік. 
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
4.Звіт про висновки Ревізора за 2012 роки. Прийняття рішення за наслідками його 

розгляду.
5.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2012 рік, з 

урахуванням вимог, передбачених законом. 
7.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організаційних питань 

проведення зборів звертатися за місцезнаходженням товариства: 04074, м.Київ. вул. Лу-
гова, 16, 1 поверх, кабінет інженера по підготовці кадрів або за т.(044) 430-31-60 до 
відповідальної особи-члена Наглядової ради Кривенко Н.Г. Ознайомлення з проектами 
документів, пов’язаних з порядком денним зборів, відбувається за місцезнаходженням 
товариства у робочі дні з 09.00 до 11.00 у відповідальної особи та в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери 
повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні 
мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  1247  1360
Основні засоби  448  478
Довгострокові фінансові інвестиції 40 40
Запаси 242  288
Сумарна дебіторська заборгованість 372 466
Грошові кошти та їх еквіваленти 111  33
Нерозподілений прибуток -735 -697
Власний капітал - -
Статутний капітал 1200 1200
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 232 232
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) -38 -241
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

23226 23226

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

34 39 

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «ЕНЕРГОСтАЛЬ»
( код за ЄДРПОУ 0019055, місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 22 )

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
29  березня 2013 р. о 18:00 годин за адресою : м. харків, вул. Космічна, 22. кім. 210

ПОРЯДОК ДЕННий :
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
4. Звіт органів управління Товариства про результати фінансово- господарської діяль-

ності за 2012 рік:
- звіт Генерального директора Товариства;
- звіт Наглядовой ради Товариства;
- звіт Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження звітів органів управління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності та балансу за 2012 рік:
- затвердження звіту Генерального директора Товариства;
- затвердження звіту Наглядової ради Товариства;
- затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів управління Товариства про 

результати фінансово - господарської діяльності за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитку) за 2012 рік.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПРАт «Енергосталь» за 2013 рік.
(тис. грн.)

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 309,8 336,8
Основні засоби 214,6 204,0
Запаси 4,5 4,5
Сумарна дебіторська заборгованість 0,4 0,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 81,5  113,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (231,0) (206,1)
Статутний капітал 1,2 1,2
Власний капітал 49,7 74,6
Поточні зобов’язання 256,5 254,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11568 11568
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються не пізніш як за 20 днів до 

проведення зборів у письмовому вигляді, згідно чинного законодавства України, з поне-
ділка до п’ятниці з 10.00 до 15.00 за місцезнаходженням Товариства : м. Харків, вул. Кос-
мічна, 22, кім. 210. 

Ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним можна за місцезнахо-
дженням Товариства: м. Харків, вул. Космічна, 22, кім. 210, з понеділка до п’ятниці з 10.00 
до 16.00 у відповідальної особи - Генерального директора Логвінова Ю.М., а у день прове-
дення зборів - у місці їх проведення. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 17.00 до 17.45 за місцем проведення зборів. У 
зборах мають право приймати участь акціонери, які зазначені в переліку акціонерів, складе-
ному в порядку про депозитарну систему України, станом на 24.00 години 25.03.2013 року. 

Для участі у чергових загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, який по-
свідчує особу; для представників акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену згідно чинного законодавства України.

Довідки за телефоном : ( 057 ) 7010171.
Генеральний директор  Ю.М. Логвінов
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зАКРитЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «КОНЦЕРН «ВІАДУК» 
Повідомляє, що 15 квітня 2013 року о 1500 відбудуться Загальні збори акціонерів 

ЗАТ «Концерн «Віадук» за адресою: м.Київ, проспект 40річча Жовтня, 96. Реєстрація учас-
ників Загальних зборів акціонерів буде проводитись з 13-00 годин до 14-30 годин у день та 
за місцем проведення зборів. 

Порядок денний: Про реорганізацію ЗАТ «Концерн «Віадук» в товариство з обмеженою 
відповідальністю.

З повагою,
В.о. виконавчого директора ______________________ Л.В. Володіна

тЕЛЕфОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394

ВІДКРитЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО
«ЯВОРІВСЬКий зАВОД зАЛІзОБЕтОННих 

КОНСтРУКЦІй»
Повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 22.03.2013 року 

о 12.00  год. за адресою : Львівська обл., Яворівський рн, с. ВоляСтарицька, вул. Польова
Бічна 3. Початок реєстрації з 10.00 до 11.55 год.

Порядок денний:
1.Обрання голови та секретаря зборів,членів лічильної комісії. Затвердження регла-

менту.
2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, 

та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3.Звіт наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Звіт ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків/ за 2012 рік.
6.Про зміну найменування товариства.
7.Зміни до Статуту товариства. Прийняття Статуту товариства в новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ВАт»ЯззБК»
Найменування показника  2011 рік/тис.грн./  2012 рік /тис.грн./

Усього активів
Основні засоби 1948 1775
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 872 896
Сумарна дебіторська заборгованність 502 450
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 -
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 574 735
Статутний капітал 12 12
Довгострокові зобов»язання 104 86
Поточні зобов»язання 2647 2300
Чистий прибуток +337 +164
Середньорічна кільк.акцій 1156871 штук 1156871 штук
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду шт

0 0

Загальна суму акцій,витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників 80 82

Голова правління ВАт»ЯззБК»  Я.М.Василиця
фінансовий директор
Головний бухгалтер  О.М.Добуш

ПРАт«ПМК «ВОЛиНЬЦУКРОБУД» 
ПрАТ«ПМК«Волиньцукробуд» місцезнаходження:43022,м.Луцьк,вул.Агрономічна,1 по-

відомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,які відбудуться 29 березня 
2013 року об 15.00 год. за адресою: м.Луцьк,вул.Агрономічна,1 (в адміністративно
побутовому приміщенні). Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у 
зборах:24.00год. 25 березня 2013р.

ПОРЯДОК ДЕННий:
1.Обрання лічильної комісії,голови та секретаря зборів. 2.Затвердження звіту директора 

за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012рік. 3. Затвердження звіту Спо-
стережної ради за 2012рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізора ПрАТ за 2012 рік. 
5. Затвердження річного звіту, балансу товариства за 2012 рік. 6.Затвердження розподілу 
прибутків (збитків) товариства за 2012 рік. 7.Прийняття рішення про вчинення значних пра-
вочинів, затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та надання 
повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАзНиКи 
фінансовогосподарської діяльності товариства за 2012рік

 (тис.грн.)
Найменування 

показника
звітний попередній

Усього активів 455,5 527,2
Основні засоби 71,7 73,9
Запаси 173,1 17,4
Сумарна дебіторська заборгованість 89,6 427,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 112,8 8,2
Нерозподілений прибуток 2,7 -37,2
Власний капітал 60,3 20,4
Статутний капітал 28,1 28,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 368,0 484,0
Чистий прибуток (збиток) 39,9 -25,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112508 112508
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 13

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться 29 березня 2013року з 
14.00 до 15.00 за адресою:43022,вул.Агрономічна,1,м.Луцьк. Для участі у зборах акціонеру 
необхідно мати при собі паспорт,а представнику акціонера-паспорт та довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами,що стосуються порядку денного та загальних зборів акці-
онерів акціонери можуть за адресою: 43022,вул.Агрономічна,1,м.Луцьк.Телефон для дові-
док: (0332)269387,відповідальна особа – Левкович Наталія Олександрівна.

Директор  Назарук О.П.
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«ПЛАСтМОДЕРН», 

код за ЄДРПОУ: 31985955, місцезнаходження: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 1, повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 2 квітня 2013 року, 
початок о 14 год. 00 хв., за адресою; 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, 
кабінет Голови правління.

Порядок денний:
1). Звіт правління Товариства за підсумками роботи за 2012 рік та основні напрями діяльності 

Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 
2012 рік.

2). Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, 
звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2012 рік.

3). Розподіл прибутку за 2012 рік, затвердження розміру дивідендів за 2012 рік, прийняття рі-
шення про строк та порядок виплати дивідендів за 2012 рік.

4). Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладалися в процесі діяльності То-
вариства за 2012 рік.

5). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6). Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради, затвер-

дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписаним 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 5683 4980
Основні засоби 2413 1842
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1523 900
Сумарна дебіторська заборгованість 120 136
Грошові кошти та їх еквіваленти 906 875
Нерозподілений прибуток 2033 2002
Власний капітал 901 901
Статутний капітал 0 0
Довгострокові зобов’язання 3650 3650
Поточні зобов’язання 138 301
Чистий прибуток 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 62 62

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціоне-
рів — 27.03.2013 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 13 год. 30 хв. до 13 год. 45 хв. у день та за місцем про-
ведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або ін-
ший документ, що посвідчує особу; уповноважені особи — паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, кабінет Голови 
правління з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення загальних збо-
рів — також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Палій Юрій Олександрович.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися 
не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: 
08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1 Довідки за тел.: (044) 4512566.

Наглядова рада

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО
 «ГОЩАНСЬКий зАВОД ПРОДтОВАРІВ»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВА-
РІВ» (код ЄДРПОУ — 00379413, місцезнаходження — 35400, Рівненська область, смт. Гоща, 
вул. Рівненська, 19) повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться «11» квітня 2013 року о 12.00 год. за адресою: Рівненська область, смт. Гоща, 
вул. Рівненська, 19 (приміщення адмінбудинку актова зала, №1).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах — станом на 24 годину «05» квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про 

підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
8. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2012 року.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний
(2012 рік)

Попередній
(2011 рік)

Усього активів 5049,4 4038,4
Основні засоби 1408,9 1608,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2530,1 1670,4
Сумарна дебіторська заборгованість 995,6 756,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 63,3 2,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 205,9 4,0
Власний капітал 1939,6 1737,3
Статутний капітал 5,6 5,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3109,8 2301,1
Чистий прибуток (збиток) 201,9 143,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22267 22267
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 24

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних зборів — 11 квітня 
2013 року з 11.30 год. до 11.45 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб — документ, що посвідчує 
особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб — документ, 
що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у робочі дні (крім п’ятниці, субо-
ти та неділі ) з 9.00 до 17.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 35400, Рівненська обл., 
смт. Гоща, вул. Рівненська, 19, кабінет директора (к.№2) та в день проведення загальних зборів 
акціонерів.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — директор Гончар Любов Валентинiвна.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів прийма-
ються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Телефон для дові-
док: (03650) 2-17-53.

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

Голова наглядової ради  Вознюк Борис Павлович

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Публічне акціонерне товариство «Галантерея», код за ЄДРПОУ: 01552517, місцезнаходження: 

04073 м. Київ, вул. Куренівська, 27, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 
18 квітня 2013 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, б.27, актовий зал, 6й по
верх.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів та їх представників буде здійснюватись 
18 квітня 2013 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати паспорт, представни-
кам акціонерів — паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, буде 
складено станом на 24 годину 12 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Галантерея»;
2. Звіт Голови правління про результати роботи акціонерного товариства за 2012 рік;
3. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Галантерея» за 2012 рік;
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами фінансового 

2012 року;
5. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Галантерея» за 2012 рік та прийняття рі-

шення про виплату дивідендів;
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами Наглядової ради.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитися починаючи з 18 березня до 17 квітня 
2013 року за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, б.27, у кабінеті головного бухгалтера під-

приємства (6 поверх), у робочі дні з 10.00 до 13.00 год., а в день проведення зборів у місці їх 
проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення, на підставі його письмового за-
питу, отриманого Правлінням Товариства не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. 
В день проведення Загальних зборів акціонерів документи надаються акціонеру для ознайомлен-
ня в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами — головний бухгалтер Болотіна В.П.

телефони для довідок: (044) 4305550, (044) 4196853.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 34800,7 7221,7
Основні засоби 32927,7 5183,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 109,8 47,3
Сумарна дебіторська заборгованість 592,3 402,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 821,7 1083,7
Нерозподілений прибуток 1224,6 1440,1
Власний капітал 32505,3 4826,6
Статутний капітал 63,1 63,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1007,7 891,9
Чистий прибуток 930,8 1072,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84132 84132
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 24

Наглядова рада ПАт «Галантерея»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «ГАЛАНтЕРЕЯ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«ЕКОКЛІН» 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок ден-
ний відповідно до рішення Наглядової ради від 14.02.2013р. (протокол № 1)

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне това-
риство «Екоклін»; 03186, м. Київ, б-р Чоколівський, 19;

2) Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів: «17» квітня 
2013 р. об 11 год. 40 хв.; 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф. 23;

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах 
акціонерів: з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. «17» квітня 2013 р. При собі мати документ, 
що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів: «11» квітня 2013 р.

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

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Екоклін».
2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Екоклін».
3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін» за 2012 фінансо-

вий рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Екоклін» за 2012 фінансовий рік.
5. Про розподілення прибутку і збитків ПАТ «Екоклін» за 2012 рік.
6. Про заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Екоклін» за 

2012 рік.
7. Про заслуховування та затвердження звіту Правління ПАТ «Екоклін» за 2012 рік.
8. Про заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін» за 

2012 рік.
9. Про затвердження статуту ПАТ «Екоклін» в новій редакції.
10.Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Екоклін».
11.Про обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін».
12.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії 

ПАТ «Екоклін», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на 
підписання цих договорів.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки річних загальних зборів акціонерів: акціонери, які мають бажання 
ознайомитися з матеріалами, під час підготовки річних загальних зборів акціонерів можуть 
звертатися за наданням таких документів до Голови правління ПАТ «Екоклін» Тітаренко 
Тетяни Михайлівни, яка є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з вищезазначеними документами, за тел. 220-20-34 або за адресою: 
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф. 23 в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., 
а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«ІНфОРМАЦІйНІ КОМП’ЮтЕРНІ СиСтЕМи» 

(код за ЄДРПОУ: 21670779, місцезнаходження: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33) пові-
домляє про зміни в порядку денному чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 07 березня 2013 року о 15.00 у приміщенні товариства за адресою: 03005, м. Київ, 
вул. Смоленська, 3133.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 01 берез-
ня 2013 року.

Порядок денний з урахуванням змін:
1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження висновку ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за результатами фінансового року. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту ревізора.

4. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2012 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за результатами діяль-
ності Товариства у 2012 році.

6. Про затвердження розміру річних дивідендів або спрямування всього прибутку Товариства 
на цілі, інші ніж виплата дивідендів.

7. Про переобрання членів лічильної комісії.
8. Про переобрання членів реєстраційної комісії.
9. Про продаж Товариством частки у розмірі 100% від статутного капіталу Дочірнього підпри-

ємства «Інформаційні комп’ютерні системи» (код за ЄДРПОУ 30518105).
10. Про затвердження нової редакції статуту Дочірнього підприємства «Інформаційні 

комп’ютерні системи» (код за ЄДРПОУ 30518105).
Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 07 березня 2013 року з 14.00 до 

14.50 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, а представникам акціоне-

рів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформ-
лене відповідно до вимог чинного законодавства.

Матеріали стосовно порядку денного загальних зборів надаються для ознайомлення в при-
міщенні Товариства за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33. Довідки за телефоном: 
(044) 5380053.

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

звітний
2012 

Попередній
2011

Усього активів 942698 1171624
Основні засоби 13347 14821
Довгострокові фінансові інвестиції 507 675
Запаси 237925 252707
Сумарна дебіторська заборгованість 302390 409598
Грошові кошти та їх еквіваленти 127982 218790
Нерозподілений прибуток 44364 34782
Власний капітал 47214 37632
Статутний капітал 2280 2280
Довгострокові зобов'язання 528806 552554
Поточні зобов'язання 366678 581396
Чистий прибуток (збиток) 9582 (33590)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1453 1531

Генеральний директор ПрАт «Інком»  В.В. Яковенко

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  
ПОзАЧЕРГОВих зАГАЛЬНих зБОРІВ АКЦІОНЕРІВ тОВАРиСтВА

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО 
«МІЖНАРОДНий МЕДІА ЦЕНтР — СтБ»

(код ЄДРПОУ 20044726, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1)
Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів 

Товариства, які відбудуться «13» березня 2013 року об 11.00, за адресою: 03113, 
м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, кімната №418.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.30 до 10.59 за адресою місця проведення 
Загальних зборів Акціонерів. Початок зборів: 11.00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах 
Акціонерів ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр — СТБ» складається станом на 24 годи-
ну 06 березня 2013 року, тобто за три робочих дні до дня скликання зборів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 
1. Прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр — СТБ» 

значного правочину.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються підготовки до 

позачергових Загальних зборів Акціонерів ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр — СТБ»:
Акціонери та їхні представники можуть ознайомитись із документами щодо пи-

тань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів з дня опублікування 
цього повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів до 
«12» березня 2013 року, за адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, кімната 
№406 з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 щоденно з понеділка по п’ятницю (крім 
святкових днів), а «13» березня 2013 року — також у місці проведення Загальних 
зборів з 10:00. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — заступник 
Голови Правління Товариства Максимчук Анатолій Олександрович.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів звертатися 
за тел.: (044) 501-98-98. Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати доку-
менти, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також дові-
реність на право представляти інтереси акціонера.

Письмові пропозиції щодо порядку денного подаються в письмовій формі згідно 
з вимогами чинного законодавства України, за адресою 03113, м. Київ, вул. Івана 
Шевцова, 1 (до уваги Наглядової ради ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр — СТБ»).

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Голова Правління  Бородянський В.В.

ПРиВАтНЕ АКЦIОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «ОЛIМПIЄЦЬ» 
(надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 19481031, повідомляє, що чергові загальні збори акці-

онерів Товариства відбудуться 05 квітня 2013 року о 14.00 в приміщенні магазину «Олімпієць» 
(кабінет головного бухгалтера) за адресою: 02094, м. Київ, бр Верховної Ради, 33/1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13.30 до 14.00. Для участі в зборах необхідно мати 
документ, який посвідчує особу (паспорт), або доручення на право участі у зборах, оформлене 
згідно чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах — 
01 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердженя регламенту зборів.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 р.
4. Звіт Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту, балансу за 2012 р.
6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства.
З матеріалами, що стосуються питань порядку денного Зборів, можна ознайомитись у робочі 

дні з 10.00 до 16.00 (перерва з 14.00 до 15.00), а також в день проведення загальних зборів за 
адресою: 02094, м. Київ, б-р Верховної Ради, 33/1 на 1 поверсі у кабінеті головного бухгалтера 
згідно попередньої домовленості. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Литвин Л.О. Телефон для довідок: (044) 292-4182.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн. 2012/2011)
Усього активів: 751,8/770,6; Основні засоби: 306,3/327,1; Довгострокові фінансові інвестиції: 

0/0, Запаси: 411,8/413; Сумарна дебіторська заборгованість: 12,1/20.9; Грошові кошти та їх еквіва-
ленти: 21,6/1.4; Нерозподілений прибуток: 8,2/(-23,6). Власний капітал: 88,4/90,6; Статутний капі-
тал: 64.3/ 64.3; Довгострокові зобов’язання: 0/0; Поточні зобов’язання: 663,4/680; Чистий прибуток 
(збиток): (-4,4)/(-31.3); Середньорічна кількість акцій (шт): 128548/ 128548; Кількість власних ак-
цій, викуплених протягом періоду (шт) 0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 /9.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2013 р. 

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ

20



№39, 26 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ

21



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2013 р. 

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ

22



№39, 26 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ

23



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2013 р. 

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ

24



№39, 26 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ

25



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39, 26 лютого 2013 р. 

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ

26



№39, 26 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ

27

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «ДНIПРОПЕтРОВСЬКЕ 
АВтОтРАНСПОРтНЕ ПIДПРиЄМСтВО 11205»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПАт «АтП 11205»
1. загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Днiпропетровське автотранспортне 
пiдприємство 11205»

1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23935584
1.4 Місцезнаходження емітента 49087, м.Днiпропетровськ, 

вул.Калинова, б.87
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (056)724-72-97 (0562)34-61-01
1.6 Електронна поштова адреса емітента atp11205@ukr.net
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

ATP11205.pat.ua

1.8 Вид особливої інформації Одержання кредиту на суму, що 
перевищує 25 відсотків активів емітента

2. текст повідомлення
Наглядова рада рішенням від 20.12.2012 року ( протокол № 92) та правління 

ПАТ «АТП 11205» рішенням від 20.12.2012 року (протокол № 33/192) під виконання рішення 
загальних зборів акціонерів про попереднє схвалення значного правочину, а саме укладен-
ня кредитних договорів на суму до 30 млн. грн. від 20.04.2012 року (протокол № 19) при-
йняли рішення про укладення кредитного договору № 01-Н/13/53-9/К-МБ з ПАТ «ДОЧІРНІЙ 
БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ». Дата підписання кредитного договору 19.02.2013 року. Вид креди-
ту — банківський, сума кредиту 1000000,00 грн, процентна ставка фіксована, 26 % річних, 
кредит надано на 36 місяців. 

Умови повернення : у строк встановлений договором, щомісячно, в безготівковій формі 
платіжними дорученнями шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий раху-
нок кредитора , до повного погашення кредиту. 

Забезпечення кредиту : нежитлове приміщення №2 , розташоване за адресою: вул. Ка-
линова, буд. 87. Дата одержання кредиту 20.02.2013 р.

Кредитор: ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ», код ЄДРПОУ 25959784. Місце зна-
ходження: 01601, м. Київ-34, вул. Володимирська, 46. 

Вартість чистих активів 1168 тис. грн. Співвідношення кредиту до вартості активів 
25,75 %. Кредит надано на поповнення обігових коштів.

3. Підпис
Голова правлiння Жуков тарас Григорович підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
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Довідка про компанію з управління активами
N з/п Назва даних компанії з управління 

активами
Показники

1 Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з 
управління активами

38214406

2 Повне найменування компанії з 
управління активами ІСІ

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами 
«ДЕЛЬТА ПЛЮС»

3 Номер ліцензії на здійснення професійної 
діяльності з управління активами ІСІ

АД 075730

4 Дата отримання ліцензії на здійснення 
професійної діяльності з управління 
активами ІСІ

17.07.2012 року діє до: 31.12.2099року

Повне найменування Публічне акціонерне товариство  «Закритий недиверсифікований 
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДЕЛЬТА ІНВЕСТ 
ПРОЕКТ»

Код за ЄДРІСІ 13300109
Повне найменування Компанії 38321284

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами 38347339
Код Території за КОАТУУ Компанії з управління 
активами   

803820000

Територія (область) Компанії
Місцезнаходження (поштова адреса) Компанії 01103, м. Київ, бульв. Дружби 

Народів, буд.18/7
Міжміський код  044 телефон 5815291
e-mail deltaplus@voks.ua факс 5815291
www – адреса                     zvites@uaib.com.ua
Основні види 
діяльності Компанії

(Код за КВЕД)
64.99 66.19

Дата реєстрації випуску акцій простих іменних 19.12.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
Акцій простих іменних № 00270
Найменування органу, що зареєстрував випуск ДКЦПФР
Вид акцій іменні
Форма випуску бездокументарна
Номінальна вартість (грн..) 1,00 грн.
Загальна кількість акцій (штук) 210 000 000

Інформація про діяльність 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО  «зАКРитий НЕДиВЕРСифІКОВАНий ВЕНЧУРНий КОРПОРАтиВНий 
ІНВЕСтиЦІйНий фОНД «ДЕЛЬтА ІНВЕСт ПРОЕКт»

за 2012 рік

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 

30370711 депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України» Ліцензія ДКЦПФР АД  065586 з 19.09.2006р по 
19.09.2016р

01001, м. Київ, вул.. Грінченка, 3

37036252 зберігач ТОВ «Аффінаж» Ліцензія ДКЦПФР з 10.09.2010р. по 10.09.2015р 02002, м. Київ, вул.. Микільсько-
Слобідська,4Г

21538169 Аудиторська компанія Мале аудиторське підприємство «СТОРНО» 
у формі ТОВ

Свідоцтво ДКЦПФР з 10.12.2010 пор 04.11.2015 01042, м. Київ, вул.. П. Лумумби, 10

2615304075 Незалежний оцінювач майна Фізична особа-підприємець – суб’єкт 
оціночної діяльності

Сертифікат з 13.04.2010 по 13.4.2013р 09100, Київська обл., м. Біла Церква, 
бул. 1 Травня, буд.12, кВ.43

Б А Л А Н С
на 31.12.2008 року   

Форма № 1                                                     (Тис.ГРН)
Код за ДКУД 1801001

Активи 
Код 

рядка
На початок 

звітного року
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І.  Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби : 0 0
Залишкова вартість 030 0 0
первісна вартість 031 0 0
знос 032 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
які обліковуються за методом участі у капіталі 
інших підприємств

040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом І 080 0 0
ІІ.  Оборотні активи
Запаси :
Виробничі запаси 100 0 0
Тварини на вирощувані та відгодівлі 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги :
Чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161 0 0
резерв сумнівних  боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками :
З бюджетом 170 0 0
За виданими авансами 180 0 0
З нарахованих доходів 190 0 0
Із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти :
В національній валюті 230 0 11

В іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усьго за розділом ІІ 260 0 11
ІІІ.  Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Б А Л А Н С : 280 0 11

Пасив 
Код 

рядка
На початок 

звітного року
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Власний капітал
Статутний капітал 300 0 210000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 350 (0) (1)
Неоплачений капітал 360 (0) (209989)
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом І 380 0 10
ІІ.Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування

0 0

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
(вписувальний рядок) 415 0 0
(вписувальний рядок) 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усьго за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ.  Довгострокові зобов`язання 0 0
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов`язання 450 0 0
Відстрочені  податкові  зобов`язання 460 0 0
Інші  довгострокові  зобов`язання 470 0 0
Усьго за розділом ІІІ 480 0 0
ІV. Поточні зобов`язання 0 0
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов`язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 0 0

Поточні зобов`язання за розрахунками : 0 0
З одержаних  авансів 540 0 0
З бюджетом 550 0 0
З позабюджетних платежів 560 0 0
Зі страхування 570 0 0
З оплати праці 580 0 0
З учасниками 590 0 0
Із внутрішних розрахунків 600 0 0
З необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов`язання 610 0 1
Усьго за розділом ІV 620 0 1



№39, 26 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОзКРиттЯ ІНфОРМАЦІЇ НА фОНДОВОМУ РиНКУ

29

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Б А Л А Н С : 640 0 11

звіт про фінансові результати
за 31.12.2012 року

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                                          (Тис.ГРН)

С т А т т Я
Код 

рядка
за звітний 

період
за попередній 

період
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 0 0

Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0

025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий дохід  (виручка)  від  реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг): 

035 0 0

Собівартість реалізованої продукції  (товарів, робіт, 
послуг)

040 0 0

Валовий :      
прибуток 050 0 0
збиток: 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів сільськогосподарської продукції, одержаних 
унаслідок сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні  витрати 070 (1) 0
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 0 0
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів сільськогосподарської продукції, одержаних 
унаслідок сільськогосподарської діяльності

091 0 0

Фінансові результати від операційної діяльності 0 0
прибуток 100 0 0
збиток 105 (1) 0
Доходи від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші  доходи 130 0 0
Фінансові  витрати 140 0 0
Витрати  від  участі в капіталі 150 0 0
Інші  витрати 160 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:

0 0

прибуток 170 0 0
збиток 175 (1) 0
у т.ч. прибуток від припинення діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття унаслідок припинення діяльності

176 0 0

у т.ч.  збиток від припинення діяльності та/ або 
збиток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття унаслідок припинення діяльності

177 0 0

Податок на прибуток  від звичайної діяльності 180 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності : 0 0
прибуток 190 0 0
збиток 195 (1) 0
Надзвичайні : 0 0
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного  прибутку 210 0 0
Чистий : 0 0
прибуток 220 0 0
збиток 225 (1) 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

ІІ. ЕЛЕМЕНти  ОПЕРАЦІйНих  ВитРАт

НАйМЕНУВАННЯ ПОКАзНиКА
Код 

рядка
за звітний 

період
за попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні  витрати 230 0 0
Витрати на оплату праці 240 0 0
Відрахування на соціальні заходи 250 0 0
Амортизація 260 0 0
Інші операційні витрати 270 1 0
Разом  : 280 1 0

ІІІ. РОзРАхУНОК  ПОКАзНиКІВ  ПРиБУтКОВОСтІ АКЦІй   (грн)

НАзВА СтАттІ
Код 

рядка
за звітний 

період
за попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0,00 0,00
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій

310 0,00 0,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,00 0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

330 0,00 0,00

Дивіденди на одну просту акцію 340 0,00 0,00

Звіт про власний капітал за 32.12.2012 року                                                                                                      (Тис.ГРН)

Стаття Код
Статутний 

капітал
Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений капітал

Інший додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо
ділений прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Переоцінка активів: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітній період 130 0 0 0 0 0 (1) 0 0 (1)
Розподіл прибутку 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати власникам (дивідендів) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески до капіталу 180 210000 0 0 0 0 0 (210000) 0 0
Погашення заборгованості зі капіталу 190 0 0 0 0 0 0 11 0 11

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отриманні активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 210000 0 0 0 0 (1) (209989) 0 10
Залишок на кінець року 300 210000 0 0 0 0 (1) (209989) 0 10

СКЛАД тА СтРУКтУРА
ІНВЕСтиЦІйНОГО ПОРтфЕЛЯ

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ 
п/п

Емітент
(ЄДРПОУ)

Вид цінних паперів з 
розбивкою 

за емітентами

Кількість ЦП 
(шт.)

Номінальна 
вартість ЦП 

(грн.)

Оцінна 
вартість ЦП 

(грн.)
-- -- -- -- -- --

РАЗОМ Х

2. Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна

N
з/п 

Об'єкти нерухомого 
майна 

Балансова 
вартість ( грн.) 

Оцінна вартість 
( грн.) 

Частка в загальній 
балансовій вартості 

активів (%) 
- - - - -
РАЗОМ - - -   -  
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Б А Л А Н С на 31.12.2008 року                                (Тис.ГРН)
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Активи 
Код 

рядка
На початок 

звітного року
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І.  Необоротні активи

Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби : 0 0
Залишкова вартість 030 0 0
первісна вартість 031 0 0

Інформація про діяльність 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО  «зАКРитий НЕДиВЕРСифІКОВАНий ВЕНЧУРНий КОРПОРАтиВНий 
ІНВЕСтиЦІйНий фОНД «зБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСтиЦІЇ»

за 2012 рік

3. Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/оба депозитних вкладах у банківських 
установах

N
з/п 

Сума грошових 
коштів (грн.) 

Депозитна ставка 
(%) 

термін розміщення Частка у загальній 
балансовій 

вартості активів 
(%)

у 
гривнях

в іноземній 
валюті 

у 
гривнях

в іноземній 
валюті 

у 
гривнях

в іноземній 
валюті 

1. 10 -- -- -- -- 0
РАЗОМ 10 - - - -- --

4. Перелік інших інвестицій
Об’єкт 

інвестування
Інструмент

 інвестування
Балансова 

вартість (грн.)
Частка у загальній балансовій 

вартості активів (%)
-- -- -- --

РАЗОМ 0 0

3.  Розрахунок вартості чистих активів (грн.)
3.1. Вартість чистих активів                                                                   - 1 510 000
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)                                     - 1 510 000 
3.2.1. Розміщених серед юридичних осіб.                                             – 1 510 000 
3.2.2. Розміщених серед фізичних осіб.                                                 - 0 
3.3. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ -  1,00 
3.4. Номінальна вартість цінного папера ІСІ                                         - 1,00 

Довідка про вартість чистих активів венчурного інвестиційного фонду 

Показники 
на початок 

звітного періоду 
на кінець 

звітного періоду 
Активи фонду, грн. 0,00 1 510 000,00
зобов'язання фонду, грн. 0,00 0,00
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2) 0,00 1 510 000,00
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, 
одиниць У т. ч. розміщених серед: 

0,00 1 510 000

а) юридичних осіб, у т. ч. 0 1 510 000
 резидентів 0 11 206
 нерезидентів 0 1 498794
б) фізичних осіб, у т. ч. 0 0
 резидентів 0 0
 нерезидентів 0 0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП грн./
один. (ряд. 3 / ряд. 4) 

0 1,00

Довідка  про фінансові інвестиції інвестиційного фонду 

N 
з/п 

Види цінних паперів 
Номінальна 

вартість, тис. грн. 
На кінець звітного періоду 
Оцінна вартість, тис. грн. 

1 2 3 4 
Цінні папери вітчизняних емітентів

Державні цінні папери 
1 Облігації внутрішніх державних 

позик 
0 0

2 Облігації зовнішніх державних 
позик 

0 0

3 Облігації місцевих позик 0 0
4 Казначейські зобов'язання 0 0
5 Усього державних цінних паперів

(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4) 
0 0

Цінні папери емітентів  резидентів України
6 Акції 0 0
7 Облігації 0 0
8 Ощадні сертифікати 0 0
9 Інші боргові зобов'язання 0 0
10 Усього цінних паперів емітентів

резидентів
(ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9) 

0 0

11 Разом цінних паперів вітчизняних 
емітентів 
(ряд. 5 + ряд. 10) 

0 0

Цінні папери іноземних емітентів
Цінні папери іноземних держав 
12 Внутрішні 0 0
13 Зовнішні 0 0
14 Усього цінних паперів іноземних 

держав
(ряд. 12 + ряд. 13) 

0,00 0,00

Цінні папери емітентівнерезидентів
15 Акції 0 0
16 Облігації 0 0
17 Інші цінні папери 0 0
18 Усього цінних паперів емітентів

нерезидентів
(ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17) 

0,00 0,00

19 Разом цінних паперів іноземних 
емітентів (ряд. 14 + ряд. 18) 

0,00 0,00

20 Всього фінансових інвестицій 
(ряд. 11 + ряд. 19),  у т. ч.: 

0 0

22 - короткострокових 0 0
23 - довгострокових 0 0

Директор 
тОВ «КУА «ДЕЛЬтА ПЛЮС»    Сердюк С.С.
Головний бухгалтер 
тОВ «КУА «ДЕЛЬтА ПЛЮС»    Сердюк С.С.

Довідка про компанію з управління активами
N з/п Назва даних компанії з управління 

активами
Показники

1 Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з 
управління активами

38214406

2 Повне найменування компанії з 
управління активами ІСІ

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами 
«ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

3 Номер ліцензії на здійснення професійної 
діяльності з управління активами ІСІ

АД 075730

4 Дата отримання ліцензії на здійснення 
професійної діяльності з управління 
активами ІСІ

17.07.2012 року діє до: 31.12.2099року

Повне найменування Публічне акціонерне товариство  «Закритий недиверсифікований 
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЗБАЛАНСОВАНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ»

Код за ЄДРІСІ 13300110
Повне найменування Компанії 38321284

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами 38214406
Код Території за КОАТУУ Компанії з управління 
активами   

803820000

Територія (область) Компанії
Місцезнаходження (поштова адреса) Компанії 04119, м. Київ, вул.. Якіра, буд.17А
Міжміський код  044 телефон 5815291
e-mail deltaplus@voks.ua факс 5815291
www – адреса                     zvites@uaib.com.ua
Основні види 
діяльності Компанії

(Код за КВЕД)
64.99 66.19

Дата реєстрації випуску акцій простих іменних 19.12.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
Акцій простих іменних № 00269
Найменування органу, що зареєстрував в
ипуск

ДКЦПФР

Вид акцій іменні
Форма випуску бездокументарна
Номінальна вартість (грн..) 1,00 грн.
Загальна кількість акцій (штук) 187 000 000

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 

30370711 депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України» Ліцензія ДКЦПФР АД  065586 з 19.09.2006р по 
19.09.2016р

01001, м. Київ, вул.. Грінченка, 3

37036252 зберігач ТОВ «Аффінаж» Ліцензія ДКЦПФР з 10.09.2010р. по 10.09.2015р 02002, м. Київ, вул.. Микільсько-
Слобідська,4Г

21538169 Аудиторська компанія Мале аудиторське підприємство «СТОРНО» у формі ТОВ Свідоцтво ДКЦПФР з 10.12.2010 пор 04.11.2015 01042, м. Київ, вул.. П. Лумумби, 10
2615304075 Незалежний оцінювач 

майна
Фізична особа-підприємець – суб’єкт оціночної 

діяльності
Сертифікат з 13.04.2010 по 13.4.2013р 09100, Київська обл., м. Біла Церква, 

бул. 1 Травня, буд.12, кВ.43
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знос 032 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
які обліковуються за методом участі у капіталі 
інших підприємств

040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом І 080 0 0
ІІ.  Оборотні активи
Запаси :
Виробничі запаси 100 0 0
Тварини на вирощувані та відгодівлі 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161 0 0
резерв сумнівних  боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками :
З бюджетом 170 0 0
За виданими авансами 180 0 0
З нарахованих доходів 190 0 0
Із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 1500
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти :
В національній валюті 230 0 11
В іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усьго за розділом ІІ 260 0 1500
ІІІ.  Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Б А Л А Н С : 280 0 1500

Пасив 
Код 

рядка
На початок 

звітного року
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Власний капітал
Статутний капітал 300 0 187000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 350 (0) (1)
Неоплачений капітал 360 (0) (185500)
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом І 380 0 1499
ІІ.Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування

0 0

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
(вписувальний рядок) 415 0 0
(вписувальний рядок) 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усьго за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ.  Довгострокові зобов`язання 0 0
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов`язання 450 0 0
Відстрочені  податкові  зобов`язання 460 0 0
Інші  довгострокові  зобов`язання 470 0 0
Усьго за розділом ІІІ 480 0 0
ІV. Поточні зобов`язання 0 0
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов`язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 0 0

Поточні зобов`язання за розрахунками : 0 0
З одержаних  авансів 540 0 0
З бюджетом 550 0 0
З позабюджетних платежів 560 0 0
Зі страхування 570 0 0
З оплати праці 580 0 0
З учасниками 590 0 0
Із внутрішних розрахунків 600 0 0
З необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов`язання 610 0 1
Усьго за розділом ІV 620 0 1
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Б А Л А Н С : 640 0 1500

звіт про фінансові результати
за 31.12.2012 року                                               (Тис.ГРН)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

С т А т т Я
Код 

рядка
за звітний 

період
за попередній 

період
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 0 0

Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0

025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий дохід  (виручка)  від  реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг): 

035 0 0

Собівартість реалізованої продукції  (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Валовий :      
прибуток 050 0 0
збиток: 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів сільськогосподарської продукції, одержаних 
унаслідок сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні  витрати 070 (1) 0
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 0 0
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів сільськогосподарської продукції, одержаних 
унаслідок сільськогосподарської діяльності

091 0 0

Фінансові результати від операційної діяльності 0 0
прибуток 100 0 0
збиток 105 (1) 0
Доходи від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші  доходи 130 0 0
Фінансові  витрати 140 0 0
Витрати  від  участі в капіталі 150 0 0
Інші  витрати 160 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:

0 0

прибуток 170 0 0
збиток 175 (1) 0
у т.ч. прибуток від припинення діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття унаслідок припинення діяльності

176 0 0

у т.ч.  збиток від припинення діяльності та/ або збиток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності

177 0 0

Податок на прибуток  від звичайної діяльності 180 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності : 0 0
прибуток 190 0 0
збиток 195 (1) 0
Надзвичайні : 0 0
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного  прибутку 210 0 0
Чистий : 0 0
прибуток 220 0 0
збиток 225 (1) 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

ІІ. ЕЛЕМЕНти ОПЕРАЦІйНих ВитРАт
НАйМЕНУВАННЯ ПОКАзНиКА Код рядка за звітний період за попередній період

1 2 3 4
Матеріальні  витрати 230 0 0
Витрати на оплату праці 240 0 0
Відрахування на соціальні заходи 250 0 0
Амортизація 260 0 0
Інші операційні витрати 270 1 0
Разом  : 280 1 0

ІІІ. РОзРАхУНОК ПОКАзНиКІВ ПРиБУтКОВОСтІ АКЦІй (грн)

НАзВА  СтАттІ
Код 

рядка
за звітний 

період
за попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0,00 0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0,00 0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,00 0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

330 0,00 0,00

Дивіденди на одну просту акцію 340 0,00 0,00

Звіт про власний капітал за 32.12.2012 року                                                                                                      (Тис.ГРН)

Стаття Код
Статутний 

капітал
Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений капітал

Інший додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо
ділений прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок 
року

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Переоцінка активів: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного 
будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітній 
період

130 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати власникам (дивідендів) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до 
статутного капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески до капіталу 180 187000 0 0 0 0 0 (187000) 0 0
Погашення заборгованості зі 
капіталу

190 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених акцій 
(часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості 
акцій

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отриманні активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 187000 0 0 0 0 0 (185500) 0 1500
Залишок на кінець року 300 187000 0 0 0 0 0 (185500) 0 1500

СКЛАД тА СтРУКтУРА ІНВЕСтиЦІйНОГО ПОРтфЕЛЯ
1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ 
п/п

Емітент
(ЄДРПОУ)

Вид цінних паперів з 
розбивкою за емітентами

Кількість 
ЦП (шт.)

Номінальна 
вартість ЦП (грн.)

Оцінна вартість 
ЦП (грн.)

-- -- -- -- -- --
РАЗОМ Х

2. Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна
N

з/п 
Об'єкти 

нерухомого майна 
Балансова 

вартість ( грн.) 
Оцінна вартість 

( грн.) 
Частка в загальній балансовій 

вартості активів (%) 
- - - - -
РАЗОМ - - -   -  

3. Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/оба депозитних вкладах у банківських 
установах

N
з/п 

Сума грошових 
коштів (грн.) 

Депозитна ставка (%) термін розміщення 
Частка у загальній 

балансовій 
вартості активів 

(%)
у 

гривнях
в іноземній 

валюті 
у 

гривнях
в іноземній 

валюті 
у 

гривнях
в іноземній 

валюті 
1. 10 -- -- -- -- 0
РАЗОМ 10 - - - -- --

4. Перелік інших інвестицій
Об’єкт 

інвестування
Інструмент інвестуван

ня
Балансова 

вартість (грн.)
Частка у загальній балансовій 

вартості активів (%)
-- -- -- --

РАЗОМ 0 0

3.  Розрахунок вартості чистих активів (грн.)
3.1. Вартість чистих активів                                                                   - 1 500 000
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)                                     - 1 500 000 
3.2.1. Розміщених серед юридичних осіб.                                             – 1 500 000 
3.2.2. Розміщених серед фізичних осіб.                                                 - 0 
3.3. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ -  1,00 
3.4. Номінальна вартість цінного папера ІСІ                                         - 1,00 

Довідка про вартість чистих активів венчурного інвестиційного фонду 

Показники 
на початок 

звітного періоду 
на кінець 

звітного періоду 
Активи фонду, грн. 0,00 1 500 000,00
зобов'язання фонду, грн. 0,00 0
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2) 0,00 1 500 000,00
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, 
одиниць У т. ч. розміщених серед: 

0,00 1 500 000

а) юридичних осіб, у т. ч. 0 1 500 000
 резидентів 0 30 000
 нерезидентів 0 1 470 000
б) фізичних осіб, у т. ч. 0 0
 резидентів 0 0

 нерезидентів 0 0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП грн./
один. (ряд. 3 / ряд. 4) 

0 1,00

Довідка про фінансові інвестиції інвестиційного фонду 

N з/п Види цінних паперів 
Номінальна 

вартість, тис. грн. 
На кінець звітного періоду 
Оцінна вартість, тис. грн. 

1 2 3 4 
Цінні папери вітчизняних емітентів
Державні цінні папери 
1 Облігації внутрішніх державних позик 0 0
2 Облігації зовнішніх державних позик 0 0
3 Облігації місцевих позик 0 0
4 Казначейські зобов'язання 0 0
5 Усього державних цінних паперів

(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4) 
0 0

Цінні папери емітентів  резидентів України
6 Акції 0 0
7 Облігації 0 0
8 Ощадні сертифікати 0 0
9 Інші боргові зобов'язання 0 0
10 Усього цінних паперів емітентів

резидентів
(ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9) 

0 0

11 Разом цінних паперів вітчизняних 
емітентів (ряд. 5 + ряд. 10) 

0 0

Цінні папери іноземних емітентів
Цінні папери іноземних держав 
12 Внутрішні 0 0
13 Зовнішні 0 0
14 Усього цінних паперів іноземних 

держав (ряд. 12 + ряд. 13) 
0,00 0,00

Цінні папери емітентівнерезидентів
15 Акції 0 0
16 Облігації 0 0
17 Інші цінні папери 0 0
18 Усього цінних паперів емітентів

нерезидентів
(ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17) 

0,00 0,00

19 Разом цінних паперів іноземних 
емітентів (ряд. 14 + ряд. 18) 

0,00 0,00

20 Всього фінансових інвестицій 
(ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.: 

0 0

22 - короткострокових 0 0
23 - довгострокових 0 0

Директор тОВ «КУА «ДЕЛЬтА ПЛЮС»   Сердюк С.С.
Головний бухгалтер тОВ «КУА «ДЕЛЬтА ПЛЮС»   Сердюк С.С.
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скликає загальні збори акціонерів 11.04.2013р. о 12:00 за адресою: 
м. херсон, вул.Українська, 79, з таким порядком денним: 1.Звіт директора 
про результати діяльності в 2011-2012р.р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та ви-
сновки ревізійної комісії. 3.Затвердження річного звіту та балансу товари-
ства за 2011р. 2012р., порядку покриття збитків. 4.Приведення найменуван-
ня товариства у відповідність ЗУ «Про АТ». 5.Прийняття нової редакції 
статуту в зв'язку з приведенням його у відповідність ЗУ «Про АТ». 6.Утворен-

ня та обрання органів управління та контролю товариства відповідно до ста-
туту.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах — 05.04.13. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у 
робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні. Реєстрація 
учасників зборів 11.04.13 з 11.40 до 11.55 за зазначеною адресою. При собі 
мати паспорт, довіреним особам — паспорт та довіреність.

ВІДКРитЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «тАКСІСЕРВІС»

ПРиВАтНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «зАВОД НЕСтАНДАРт
НОГО УСтАтКУВАННЯ» (надалі — Товариство, код за ЄДРПОУ 31739135, місцезна-
ходження: 10003, Житомирська область, Богунський р-н, м. Житомир, вул. Домбровсько-
го, 3) повідомляє про скликання річних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 29 березня 2013 року об 11:00 годині за адресою: 10003, Житомирська об
ласть, Богунський рн, м. Житомир, вул. Домбровського, 3, каб. заступника директора. Реє-
страція акціонерів буде проводитися з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних чергових загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії. 
3. Затвердження висновків Ревізора за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік.
6. Звіт Директора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік.
7. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік.
8. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, 

робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника 2012 рік 2011 рік

Усього активів 11359 11655
Основні засоби 2796 3858
Довгострокові фінансові інвестиції 3152 3152
Запаси 925 360
Сумарна дебіторська заборгованість 3877 4216
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 9
Нерозподілений прибуток -6039 -5493
Власний капітал - -
Статутний капітал 12722 12722
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4676 4426
Чистий прибуток (збиток) -6039 -5493
Середньорічна кількість акцій (шт.) 48543304 48543304
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 10 14

Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють 
повноваження акціонерів, додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних чергових загальних зборах акціонерів — «25» березня 2013 р. телефон для довідок: 
0412 253406.

Наглядова рада товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ тОВАРиСтВО «ОтАВА» 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний 

відповідно до рішення Наглядової ради від 11.02.2013р. (протокол № 1)
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товари-

ство «Отава»; місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18;
2) Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів: «15» квітня 2013 р. 

об 11 год. 40 хв.; 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф. 23;
3) Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах 

акціонерів: з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. «15» квітня 2013 р. При собі мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів: «09» квітня 2013 р.

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

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Отава».
2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Отава».
3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «Отава» за 2012 фінансовий рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Отава» за 2012 фінансовий рік.
5. Про розподілення прибутку та збитку ПАТ «Отава» за 2012 рік.
6. Про заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Отава» за 2012 рік.
7. Про заслуховування та затвердження звіту Правління ПАТ «Отава» за 2012 рік.
8. Про заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Отава» за 2012 рік.
9. Про затвердження статуту ПАТ «Отава» в новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Отава».
11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Отава».
12. Про затвердження Наглядової ради ПАТ «Отава» в новому складі строком на 3 (три) 

роки.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 

ПАТ «Отава», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підпи-
сання цих договорів.

14. Про обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Отава».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії 

ПАТ «Отава», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підпи-
сання цих договорів.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 
під час підготовки річних загальних зборів акціонерів: акціонери, які мають бажання ознайо-
митися з матеріалами, під час підготовки річних загальних зборів акціонерів можуть зверта-
тися за наданням таких документів до Голови правління ПАТ «Отава» Бобира Володимира 
Анатолійовича, який є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з вищезазначеними документами, за тел. 220-12-34 або за адресою: 01032, 
м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф. 23 в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., а в день 
проведення річних загальних зборів акціонерів — також у місці їх проведення.

НОВиНи

НКЦПфР схвалила Положення про порядок 
дематеріалізації іменних цінних паперів

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку) схвалила проект рішення «Про затвердження Положення 
про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів». Це рішення 
було прийняте на черговому засіданні регулятора 19 лютого 
2013 року.

«Перш за все, зауважу, що цей документ чітко прописує поря-
док дематеріалізації та вимоги до емітентів іменних цінних папе-
рів. Зокрема, емітент під час здійснення емісії цінних паперів 
може обрати лише бездокументарну форму існування та протя-
гом трьох місяців з дня реєстрації укласти договір з Центральним 
депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних па-
перів. Додам, що під час підготовки Положення ми орієнтувалась 
на чинне законодавство та набутий досвід, тому сподіваємось, що 
практика дії документа дасть очікувані та високі результати», — 
зазначив Олексій Тарасенко.

За словами пана Тарасенка, запроваджувані новації супрово-
джуватимуться спрощенням обліку цінних паперів та приведен-

ням нинішніх стандартів депозитарного обліку у відповідність 
міжнародним.

Цей регуляторний акт розроблений Комісією на виконання Зако-
ну України «Про депозитарну систему України», імплементація якого 
є наразі одним із пріоритетних завдань регулятора, а також відповід-
но до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та «Про цінні папери та фондовий ринок».

Найближчим часом документ буде оприлюднений на офіційно-
му сайті Комісії, де всі охочі зможуть ознайомитися з його тек-
стом.

Украинские индексы акций  
в понедельник утром продолжают расти

Торги на украинском рынке акций в понедельник открылись 
ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) 
по состоянию на 10:40 кв вырос на 0,36% — до1033,1 пункта; 
индекс ПФТС — на 0,03%, до 360,51 пункта.

Утром на УБ больше остальных росли в цене бумаги Укрсоц-
банка (+1,69%), «Мотор Сичи» (+0,72%) и Алчевского меткомби-
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ната (+0,58%). Со снижением торговались акции «Азовстали» 
(-0,72%).

На ПФТС были заключены сделки с акциями Райффайзен Бан-
ка Аваль (+0,08%), «Азовстали» (-0,72%) и «Центрэнерго» 
(-0,58%) и Авдеевского коксохимического завода (-0,16%).

Как сообщил управляющий партнер инвесткомпании «Капитал 
Таймс» Эрик Найман, настроения на украинском рынке в поне-
дельник умеренно оптимистичные. «На этой неделе глава ФРС 
США отчитается о монетарной политике американского центро-
банка. Обычно такие выступления вызывают всплеск оптимизма 
на рынке акций», — сказал он.

Аналитик инвестгруппы «ТАСК» Вячеслав Иванишин, в свою 
очередь, отметил, что украинский рынок акций пытается вырвать-
ся вверх, несмотря на нестабильные глобальные тенденции. 
Внешнюю конъюнктуру будут определять выборы в Италии: инве-
сторы надеются, что избиратели отдадут предпочтение коалици-
онному правительству, благоприятному с точки зрения рынка. 
Вместе с тем, внутренний фон будет формировать новостной по-
ток с саммита Украина-ЕС, добавил он.

Как отметила руководитель отдела аналитики инвесткомпании 
«Велес Капитал» Лина Ольмезова, техническая картина на укра-
инском рынке смешанная. «Индекс не смог закрепиться выше 
1070 пунктов, что повышает риск отката к 1010-1015 пунктов», — 
сказала она.

Moody's лишило Великобританию наивысшего 
кредитного рейтинга

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors 
Service понизило на одну ступень, до «Aa1», рейтинг гособлига-
ций Великобритании, указав на риски для финансового положе-
ния страны вследствие замедления экономического роста. Прог-
ноз рейтинга — «стабильный».

Два других крупнейших агентства, Standard & Poor's Ratings 
Services и Fitch Ratings, пока оценивают кредитоспособность Ве-
ликобритании на уровне «ААА», однако их рейтинги имеют нега-
тивный прогноз.

Moody's ожидает роста государственного долга Великобрита-
нии в ближайшие годы, так как подъем британской экономики бу-
дет медленным и неуверенным, по меньшей мере, до 2016 года.

Соответственно, Великобритании придется и дальше придер-
живаться мер по сокращению государственных расходов.

Сохранение высшего кредитного рейтинга страны было одним 
из приоритетов экономической политики коалиционного прави-
тельства Дэвида Кэмерона, и снижение рейтинга стало ударом по 
его позициям.

Обама призвал республиканцев к компромиссу,  
чтобы не допустить секвестра бюджета

Законодательная и исполнительная ветви власти в США при-
ближаются к крайнему сроку, когда могут быть предприняты 
шаги, которые позволяет стране избежать секвестра бюджетных 
расходов на $1,2 трлн.

Политики располагают последней неделей для того, чтобы 
принять меры и не допустить масштабного сокращения расходов, 
которое вступит в силу с 1 марта, однако каких-либо признаков 
согласия между двумя политическими партиями по-прежнему не 
наблюдается, пишет MarketWatch. В прошедшие выходные сторо-
ны вновь выступили с заявлениями, в которых перекладывали 
ответственность за секвестр на оппонентов.

Президент США Барак Обама в своем еженедельном послании 
в воскресенье заявил, что республиканцам необходимо сделать 

небольшой шаг навстречу и принять сбалансированный пакет 
мер, чтобы избежать секвестра.

По словам заместителя главы сенатского большинства демо-
крата Дика Дурбина, Сенат намерен во вторник и среду рассмот-
реть меры, которые могли бы позволить не сокращать бюджет-
ные расходы с 1 марта.

Б.Обама предупредил, что «если сокращение вступит в силу, 
тысячи учителей и преподавателей будут уволены, а десятки ты-
сяч родителей столкнутся со сложностями при устройстве своих 
детей в детские сады».

«Сокращения затронут регуляторов воздушного движения и 
службы безопасности аэропортов, что приведет к задержкам рей-
сов по всей стране. Даже глава Национального института здраво-
охранения (Элиас Зеруни — MarketWatch), назначенный в прези-
дентство Буша, говорит о том, что эти сокращения откинут 
медицинскую науку на поколение назад», — подчеркнул он.

Б.Обама также отметил, что сокращение расходов вынудит 
власти отложить отправку авианосца в Персидский залив, и что 
Пентагон уволит 800 тыс. сотрудников оборонного ведомства, 
если секвестр произойдет.

Между тем представитель Республиканской партии сенатор 
Джон Хоивен возложил ответственно за приближающийся сек-
вестр на президента, указав на то, что республиканцы уже дваж-
ды проголосовали за законопроекты, которые предусматривали 
перенесение сроков сокращений бюджетных расходов.

Бернанке и его коллеги настаивают 
на «безвредности» QE3

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке на 
закрытой встрече с комитетом министерства финансов США по 
заимствованиям в начале февраля постарался свести к минимуму 
опасения относительно негативных последствий выкупа активов, 
сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявления сразу 
трех информированных об этих переговорах человек.

Б.Бернанке отмел риски формирования «мыльных пузырей» 
на рынках активов в результате реализации уже третьего раунда 
программы количественного стимулирования (QE3) в США, отме-
чают источники агентства. Пресс-секретарь ФРС Мишель Смит 
отказалась прокомментировать эти сообщения. 

Члены комитета Минфина были обеспокоены, среди прочего, 
растущими ценами на сельхозугодья и увеличением объемов ин-
вестиционных доверительных фондов, специализирующихся на 
кредитовании строительных фирм. 

Как пишет The Wall Street Journal, коллеги Б.Бернанке по ФРС 
также стремятся развеять растущие опасения относительно раз-
дутого портфеля US Treasuries и ипотечных обязательств амери-
канского ЦБ. Объем активов ФРС уже составляет около $3 трлн и 
неминуемо увеличится в ходе реализации QE3.

На данный момент Федрезерв фиксирует прибыль по этим 
вложениям, получив рекордные $89 млрд в прошлом году (и пе-
редав их все Минфину, как того требует законодательство). Одна-
ко эксперты опасаются, что наступит день, когда ФРС начнет рас-
продавать свой портфель, параллельно повышая процентные 
ставки и пытаясь сдерживать инфляцию, и столкнется с резким 
сокращением прибыли, а, возможно, и убытками.

Риск убытков «ни в коей мере не препятствует и не мешает нам 
осуществлять денежно-кредитную политику», заявил в четверг 
президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско 
Джон Уильямс. Он пояснил, что используемые ФРС методы буху-
чета позволяют отнести убытки на будущие периоды, когда их 
можно будет покрыть за счет прибыли. 
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«Следует помнить, что несколько лет убытков компенсируются 
не только макроэкономическими преимуществами текущей поли-
тики, но и тем фактом, что мы уже получили значительные при-
были» и в течение многих лет передавали их Минфину, отметил 
Дж.Уильямс.

Его коллега из бостонского ФРБ Эрик Розенгрен в пятницу 
подчеркнул, что выкуп активов ФРС определенно является пози-
тивным для экономики и долгосрочного бюджетного прогноза 
США, поскольку эти меры «приведут к полной занятости в эконо-
мике при темпах инфляции на целевом уровне 2% быстрее, чем 
это произошло бы в отсутствие подобных действий».

Ряд экономистов, однако, считает, что риски, которые угрожа-
ют ФРС, носят политический, а не экономический характер.

«Мы сейчас переживаем время, когда нападки на ФРС сильны, 
как никогда», — утверждает экс-управляющий американского ЦБ 
Фредерик Мишкин, профессор Колумбийского университета. «У 
политиков короткая память», и, независимо от того, сколько при-
были ФРС передала Минфину в прошлом, «они будут обращать 
внимание только на то, что теперь Федрезерв не справляется с 
задачей», считает эксперт.

На предстоящей неделе Б.Бернанке выступит в банковском ко-
митете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты пред-
ставителей с традиционным полугодовым докладом. Вероятно, 
вопрос о рисках, связанных с QE3, будет одним из самых острых, 
которые зададут ему конгрессмены.

В декабре 2012 года ФРС впервые дала указания о том, какого 
уровня должны достичь макроэкономические индикаторы, преж-
де чем будет рассматриваться вопрос о повышении процентных 
ставок. Уровень безработицы должен быть не больше 6,5% при 
условии, что прогноз инфляции на ближайшие год-два не превы-
шает 2,5%.

ФРС сейчас выкупает активы примерно на $85 млрд в месяц: 
$45 млрд — US Treasuries, еще $40 млрд — ипотечные бумаги. 

Опубликованный на прошлой неделе протокол январского за-
седания Федрезерва показал, что несколько его руководителей 
не исключают, что Центробанку необходимо будет снизить выкуп 
активов с текущих $85 млрд в месяц или полностью свернуть его 
еще до достижения целевых показателей.

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 1. ПАТ АГРОФОСФАТ 7
 2. ПАТ АКБ "ЛЬВІВ" 10
 3. ПрАТ АЛЬЦЕСТ 7
 4. ПрАТ АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" 4
 5. ПрАТ АТП 2550 16
 6. ПАТ ВІНТЕР 23
 7. ПАТ ГАЛАНТЕРЕЯ 18
 8. ПрАТ ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 18
 9. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11205
12

 10. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 11205

27

 11. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДМАШ 5
 12. ПАТ ЕКОКЛІН 19
 13. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" 27
 14. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" 27
 15. ПАТ ЕЛПО 16
 16. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
2

 17. ПрАТ ЕНЕРГОСТАЛЬ 16
 18. АТЗТ ЗАВОД "АНТЕНА" 14
 19. ПАТ ЗАВОД ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ 24
 20. ПрАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 33
 21. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 2
 22. ПАТ ЗАХІДІНКОМБАНК 27
 23. ПАТ ЗНВКІФ "ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ" 28
 24. ПАТ ЗНВКІФ "ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ" 30
 25. ПАТ ЗНКІФ "РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ" 9
 26. ПАТ ЗНКІФ "ФОНД АЛЬФА" 8
 27. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 22
 28. ПрАТ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 19
 29. ПрАТ КЕРАМІКА 11
 30. ПАТ КЛАСИКБАНК 5
 31. ПрАТ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС" 10
 32. ПрАТ КОМБІКОРМ 13
 33. ПрАТ КОМБІНАТ "КРИМСЬКА РОЗА" 9
 34. ПрАТ КОМПАНІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА" 23
 35. ЗАТ КОНЦЕРН "ВІАДУК" 17
 36. ПрАТ КОРНИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ЛЕОПАРД" 23
 37. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" 4
 38. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 10
 39. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 25
 40. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 13
 41. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 14
 42. ПАТ ЛАДИЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 22

 43. ПАТ ЛАКТІС 22
 44. ПрАТ МАКIЇВСЬКИЙ КОМБIНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ 7
 45. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 

ІЛЛІЧА
25

 46. ПАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 26
 47. ПрАТ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ 19
 48. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА
3

 49. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 8
 50. ПрАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 9
 51. ПрАТ ОЛIМПIЄЦЬ 19
 52. ПАТ ОТАВА 33
 53. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4 6
 54. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-125 8
 55. ПрАТ ПЕРСПЕКТИВА 1 20
 56. ПАТ ПІДСЕРЕДНЄ 3
 57. ЗАТ ПІРС 14
 58. ПрАТ ПЛАСТМОДЕРН 18
 59. ПрАТ ПМК "ВОЛИНЬЦУКОРБУД" 17
 60. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

"ЖИТОМИРГАЗ"
12

 61. ПрАТ ПРОФЕСІОНАЛ 17
 62. ПАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 7
 63. ПрАТ СК "ГАРАНТ ПРЕСТИЖ" 21
 64. ЗАТ СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 4
 65. ПрАТ СТАРОКРИМСЬКИЙ АГРОБУД 10
 66. ПАТ СТАРОСАЛТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
3

 67. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА" 24
 68. ВАТ СУЛЯТИЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 15
 69. ПрАТ СУМСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15954 12
 70. ВАТ ТАКСІ-СЕРВІС 33
 71. ПрАТ ТЕДОС 15
 72. ПрАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА 6
 73. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 27
 74. АТЗТ УКРМЕТАЛОТОРГ 14
 75. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 5
 76. ПАТ ФЕДОРІВСЬКЕ 15
 77. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 20
 78. ПрАТ ХАРМ 11
 79. ПАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 26
 80. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 10
 81. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 21
 82. ПАТ ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД 13
 83. ВАТ ЯВОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 17
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ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
25.02.2013 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 100,43 грн 
На рік — 1205,16 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

тЕЛЕфОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"


