ЩОДЕННЕ офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»
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До уваги керівників та головних бухгалтерів підприємств!
Редакція бюлетеня «Бюлетень. Цінні папери України»
пропонує акціонерним товариствам, емітентам облігацій,
професійним учасникам фондового ринку,
страховим компаніям та іншим фінансовим установам
опублікувати річну фінансову звітність
відповідно до вимог Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».
Вартість публікації річної фінансової звітності,
складеної за П(С)БО, становить від 1 500 грн.
Вартість публікації річної фінансової звітності,
складеної за МСФЗ, становить від 3 000 грн.
Український інститут розвитку фондового ринку
запрошує взяти участь у навчанні у 2013 учбовому році
Дата
11.03.13 – 22.03.13
09.04.13 – 11.04.13
15.04.13 – 26.04.13
20.05.13 – 31.05.13
03.06.13 – 13.06.13
10.06.13 – 21.06.13
01.07.13 – 12.07.13

Назва навчальної програми
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу профучасників ринку цінних паперів
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
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ДО УВАГИ ПРОФЕСІОНАЛІВ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Український інститут розвитку фондового ринку
представляє:
Леонов Д.А., Льовочкін С.В., Хоружий С.Г.
Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції:
Монографія / За наук. ред. В.М. Федосова - К.: УІРФР, 2008. – 848 с.

У монографії висвітлюються сутність, принципи, загальні засади та механізми і напрями
регулювання ринку фінансових послуг в Європейському Співтоваристві. Показано особливості
гармонізації законодавства, уніфікації національних систем регулювання та регулювання єдиних
його стандартів.
Розглянуто сформовану в ЄС систему
джерел права щодо фінансових послуг. Уточнені
елементи регулювання, що складають в ЄС поняття acquis communautaire. Досліджено процеси
формування законодавства ЄС щодо інвестиційних послуг, ринків фінансових інструментів, банківської і страхової діяльності, систем фінансового моніторингу тощо.
Характерною ознакою дослідження є комплексний підхід до ринку фінансових послуг як
цілісного та складного суспільного явища. Авторами доведено, що європейська парадигма не
заперечує національні особливості розвитку, вона
встановлює загальні рамки для реалізації в межах ЄС свободи руху товарів і послуг, робочої
сили і капіталів. Показано, що будь-який стандарт або нормативний акт в ЄС формується як
компроміс спільної діяльності – домовленості
органів нагляду і бізнесу. Розкрито необхідність
спрямування політики регуляторних органів на застосування ефективних і гнучких методів регулювання та контролю в тісній співпраці із ринковими інститутами та саморегулюванням.
Монографія розрахована на працівників органів державної влади і управління, професійних
учасників ринку фінансових послуг, фахівців з фінансів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів
вищих навчальних закладів.

Вартість видання - 150 грн.
З питань придбання монографії «Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції»
звертайтеся за телефоном:

(044) 456-29-21.
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Передплатний індекс 21925
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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«Авіатехмас»
«Автозаз-Азов»
«АТП»
«Банк «Демарк»
«Баришівська МТС»
«Бердичівський машинобудівний
завод «Прогрес»
«Берегівський м’ясокомбінат»
«Бориславський завод «Рема»
«Бриз»
«Броварський завод будівельних
конструкцій»
«Будинок меблів»
«Вахнівське спеціалізоване
підприємство «Агромаш»
«Великобурлуцьке РТП»
«Виробнича проектно-будівельна
фірма «Атлант»
«ВіЕйБіЛізинг»
«Вікторійське ХПП»
«Вінницька СПМК №339»
«Вітаміни»
«Володарське районне ремонтне
підприємство»
«Голуба Нива»
«Дакор Вест»
«Дапка»
«Дапко»
«Дитячий заклад оздоровлення
та відпочинку «Зміна»
«Дитячий заклад оздоровлення
та відпочинку «Салют»
«Дніпропетровська ПМК №5»
«Долинський птахокомбінат»
«Донецькметалооптторг»
«Дубровицький «Райагрохім»
«Елопак-Фастів»
«Енерговугілля»
«Завод «Надія»
«Завод Маяк»
«Закарпаттялада»
«ім. Тельмана»
«ім. Щорса»
«Іскра»
«Калинівський РМЗ»
«Кам’янець-Подільська
«Агропромтехніка»
«Керченський рибокомбінат»
«Київська будівельна компанія
«Київбудком»
«Київська поліграфічна фабрика
«Зоря»
«Київський завод зварювального
обладнання»
«Кіровоградавтотранс»
«Кіровоградський хлібозавод»
«Коростенський м’ясокомбінат»
«Корсунь-Шевченківське
АТП 17144»
«Котломонтаж»
«Краснодонвугілля»
«Кременчуцький хлібокомбінат»
«Кримхолод»

Телефон редакції: 456-24-60.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул.
Академіка Проскури, 1) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2013 року о 12.00 у приміщенні Національного
Наукового Центру «Інститут Метрології» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал).
Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитись 10 квітня
2013року. Початок реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації об 11.45 за
місцем проведення загальних зборів.
Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно
мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника
(паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) –
також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 4 квітня 2013 року. Перелік акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.*)
Порядок денний:
1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013
рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році
та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
9. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися
від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8.30 до 17.00 (обідня
перерва з 13.00 до 13.40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за
місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа
корпоративний секретар Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.
Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Пропозиції, оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів на адресу: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури,
1, ПАТ «ХАРТРОН».
Підсумки голосування на загальних зборах 10.04.2013 р. будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН»: www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
*) Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних,
акціонеру необхідно звернутись до зберігача, у якого на ім’я акціонера
відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку
акціонера. Довідки за тел.: (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного
товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України
«Про акціонерні товариства»).
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ «ХАРТРОН» (тис. грн.)
Найменування показника
Перiод
Звiтний
Попереднiй
2012 р.
2011 р. **)
Усього активiв
455318
321372
Основнi засоби, залишкова вартість
56611
51933
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
15900
22067
Запаси
208668
30541
Сумарна дебiторська заборгованiсть
98063
42768
Грошовi кошти та їхні еквiваленти
30457
28747
Нерозподiлений прибуток
10181
8674
Власний капiтал
210677
182077
Статутний капiтал
21368
21368
Довгостроковi зобов'язання
500
1248
Поточнi зобов'язання
213272
115157
Чистий прибуток
3288
4412
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)
85470280
85470280
Кількість власних акцій, викуплених протя0
0
гом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на ви0
0
куп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1791
1673
(осіб)
**) ПАТ «ХАРТРОН» з 01.01.2012 р. розкриває інформацію про свою
діяльність на основі міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). Згідно з п.12 МСФЗ-27 ПАТ «ХАРТРОН» за результатами роботи за 2012 рік надає консолідовану фінансову звітність. У попередні
роки ПАТ «ХАРТРОН» складало фінансову звітність за П(с)БО. З метою
забезпечення прозорості інформації для порівняння показників 2012
року з показниками 2011 року, у таблиці наведені дані за 2011 рік консолідовані.
Правління ПАТ «ХАРТРОН»
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До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «У.П.Е.К.»
(код ЄДРПОУ 23001858), що знаходиться за адресою:
61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 4.
Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів
АТ «У.П.Е.К.», які відбудуться «15» квітня 2013 р. об 11.00 за адресою:
м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4, оф. 813.
Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних
зборів з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.
Порядок денний зборів
(перелік питань, що виноситься на голосування):
1. Обрання лічильника голосів акціонерів (їхніх уповноважених
представників) за підсумками голосування щодо питань порядку
денного чергових загальних зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних
зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.».
3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів
АТ «У.П.Е.К.».
4. Звіт Генерального директора АТ «У.П.Е.К.» про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2012 році, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу, визначення та
затвердження основних напрямків діяльності АТ «У.П.Е.К.» на 2013 р.
5. Звіт Ревізора АТ «У.П.Е.К.» про підсумки роботи у 2012 р., прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту ревізора, затвердження річної
звітності АТ «У.П.Е.К.» за 2012 рік.
6. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків)
АТ «У.П.Е.К.» за 2012 рік.
7. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим
органом товариства протягом року з дати проведення попередніх
чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє
схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 10%
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства
протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів
акціонерів товариства.
Додаткова інформація з п'ятого питання порядку денного про
затвердження річної звітності АТ «У.П.Е.К.» за 2012 рік:
Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «У.П.Е.К.» за 2012 рік (тис. грн.)*
Найменування показника
Період
звітний 2012 попередній
р.
2011 р.
Усього активів
457002
422512
Основні засоби (залишкова вартість)
5790
4535
Довгострокові фінансові інвестиції
285189
58305
Запаси
1968
508
Сумарна дебіторська заборгованість
51619
53520
Грошові кошти та їхні еквіваленти
116
148
Нерозподілений прибуток
348479
349723
Власний капітал
357829
350130
Статутний капітал
312
312
Довгострокові зобов’язання
12478
15296
Поточні зобов’язання
85808
57086
Чистий прибуток (збиток)
2807
2529
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)
312
312
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
153
156
(осіб)
Перелік акціонерів АТ «У.П.Е.К.», які мають право на участь у чергових
загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 9 квітня
2013 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних
зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про
депозитарну систему України.
Акціонери товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з
відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням
загальних зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.» за адресою: м. Харків, вул.
Маршала Батицького, 4, оф. 817 (юридичне управління), у робочі дні з
понеділка по п’ятницю з 14.00 до 16.00, а у день проведення загальних
зборів — також у місці їх проведення з 10.00 до 10.45. Особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами —
Орлова Світлана Михайлівна, юрисконсульт Товариства. Телефон для
довідок: (057) 771-67-27.
Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати
проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до
порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням
вимог п. 2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі
необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та
підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені
згідно чинного законодавства України.
Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного
загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких
буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів
підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів
товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних
зборів шляхом ознайомлення їх з Протоколом про підсумки
голосування з питань порядку денного цих загальних зборів під
особистий підпис.
Генеральний директор АТ «У.П.Е.К.» А.В. Чудновець

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про проведення
чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство») (ідентифікаційний код 00447971)
Шановний акціонере!
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський
молокозавод» та звертаємо увагу на наступну інформацію:
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне
акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод», 09000,
Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 14.
Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 19
квітня 2013року, Київська обл., м. Сквира, вул. Леніна, буд. 22,
3 (третій) поверх, актовий зал о 9.00.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: Початок реєстрації 19 квітня2013року о
8.00, закінчення 19 квітня 2013року о 8.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 15 квітня 2013року.
Перелік питань, що виносяться на голосування
чергових загальних зборів (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретар Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2012 р.
6. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори
акціонерів.
12. Затвердження нової редакції установчих документів (Статуту) Товариства.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: Київська обл., м.
Сквира, вул. Р. Люксембург, 14, 1 (перший) поверх у робочі дні
з 8.00 до 16.30 з перервою на обід з 12.00 до 13.00 та в день
проведення загальних зборів (19.04.2013 р.) - також у місці їх
проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Галіч Валентин
Сергійович.
Голова Наглядової рада ПАТ «Чернігівський молокозавод» Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілкіленд Агро»,
ідентифікаційний код - 33428444, в особі уповноваженого представника Мартинюка Степана Ярославовича, що діє на підставі
Довіреності.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства – Публічного акціонерного товариства
«Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971)
за 2012 рік (тис. грн.):
період
Найменування показника
Звітний Попередній
Усього активів
344646
216738
Основні засоби
29944
31961
Довгострокові фінансові інвестиції
615
534
Запаси
3063
3176
Сумарна дебіторська заборгованість
281584
166735
Грошові кошти та їх еквіваленти
1268
1036
Нерозподілений прибуток
-11468
-19635
Власний капітал
29847
21691
Статутний капітал
498
498
Довгострокові зобов'язання
49156
67020
Поточні зобов'язання
265643
128027
Чистий прибуток (збиток)
8156
13327
Середньорічна кількість акцій (шт.)
332262
332262
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері399
415
оду (осіб)
Директор Галіч В.С.

Телефон редакції: 456-24-60.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради,
повідомляє Вас про те, що річні загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»
(далі – «Товариство) ідентифікаційний код 01973452,
місцезнаходження: Україна, 61070, м. Харків, Помірки, відбудуться
5 квітня 2013 року о 12.00 за адресою: Україна,
61070, м. Харків, Помірки, у будівлі літ. Г-1,
у приміщення актового залу.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії Товариства зберігачу
ТОВ «Р.О.С.Т. Україна».
2. Про затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011,
2012 роки. Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради
за 2011 та 2012 роки.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної Комісії
за 2011 та 2012 роки.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 та
2012 роки.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 та 2012 роки.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру
винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Ревізійної Комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних зборах акціонерів 1 квітня 2013 року.
Реєстрація акціонерів та їхніх уповноважених представників буде проводитись 5 квітня 2013 року з 10.00 до 11.30 за місцем проведення
річних загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі
необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів –
паспорт та доручення на право участі у річних загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам
акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної
особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.
З проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 12.00 до 16.00 за адресою: Україна,
61070, м. Харків, Помірки, у будівлі літ. Г-1, у приміщення актового залу. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Стащенко О.О. Акціонерам необхідно мати
при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерівдокумент, що посвідчує особу, та доручення.
Кожен акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку
денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо
порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: Україна,
61070, м. Харків, Помірки, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Телефон
для
довідок:
(057)
7048734,
електронна
поштова
адреса:
office@biolik.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.):
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2011 р.
2012 р.
Усього активів
294 129
285 483
Основні засоби
46 158
39 791
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
8 574
12 729
Сумарна дебіторська заборгованість
30 302
42 232
Грошові кошти та їхні еквіваленти
25 712
9 589
Власний капітал
Статутний капітал
11 549
11 549
Нерозподілений прибуток
139 329
118 998
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
28 749
22 375
Чистий прибуток
20 331
11 847
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2 309 792
2 309 792
Кількість власних акцій, викуплених протях
х
гом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
х
х
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
492
570
(осіб)
З повагою, Наглядова рада ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про проведення
чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«ПРОГРЕС»
(надалі – Товариство)
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний
завод «Прогрес»; місцезнаходження: Житомирська обл., м.
Бердичів, вул. Карла Лібкнехта, 79, 13300; код ЄДРПОУ
00217426.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 9 квітня 2013
року об 11.00 за адресою: Міський Палац Культури ім.. О.О.
Шабельника, мала зала, вул. Карла Лібкнехта, 116, м. Бердичів, Житомирська обл.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних
зборах о 10.00. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах о 10.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: станом на 24.00 3 квітня 2013 року за три
робочих дня до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із
зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності у 2012 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності
Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2012 році.
7. Про затвердження договорів, укладених товариством в 2012
році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження Статуту дочірніх підприємств Товариства в
новій редакції.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій
редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Звітний Попередній
період
період
Всього активів
136602
120499
Основні засоби
49473
49520
Довгострокові фінансові інвестиції
8676
8676
Запаси
40692
33671
Сума дебіторської заборгованості
26291
21944
Грошові кошти та їхні еквіваленти
353
601
Нерозподілений прибуток (непокритий
- 5625
- 886
збиток)
Власний капітал
58490
66115
Статутний капітал
7198
7198
Довгострокові зобов’язання
7450
3730
Поточні зобов’язання
70662
50654
Чистий прибуток (збиток)
- 5625
- 886
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2399360
2399360
Кількість власних акцій викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників
1353
1302
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до
загальних зборів: Будь-який акціонер має право ознайомитись
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства за адресою: 13300, м. Бердичів, Житомирської обл., вул. Карла Лібкнехта, 79, кабінет Договірноправового відділу; а в день проведення загальних зборів також
за місцем їх проведення; особою відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, є Юр’єв М.П.
Учасникам зборів мати при собі документ, що посвідчує їхню
особу, а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їхню особу та повноваження.
Довідки за телефонами: (04143) 7-52-55; 7-56-35.
Генеральний директор І.В. Щесняк
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До уваги акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ», код ЄДРПОУ 05468794
(далі - Товариство), місцезнаходження Товариства:
65033, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Онежська, будинок 5,
повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів.
Дата, час та місце (із зазнаДата: 15.04.2013 року
ченням номера кімнати, офіЧас: 16.00
су або залу, куди мають при- Місце: за місцезнаходженням Товариства
бути акціонери (учасники))
у приймальні голови правління Товаристпроведення загальних зборів: ва кабінет № 1.
Дата складення переліку ак09.04.2013 року. Станом на 24 годину за
ціонерів, які мають право на
три робочих дні до дня проведення загаучасть у загальних зборах:
льних зборів.
Час початку і закінчення реЧас початку реєстрації о 15.00
єстрації акціонерів для участі Час закінчення реєстрації о15.30
у загальних зборах:
Реєстрація проводиться у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення.
Перелік питань, що виносяться на голосування,
згідно з порядком денним (порядок денний зборів):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів,
обрання членів лічильної комісії Товариства, призначення (уповноваження) секретаря та головуючого загальних зборів Товариства, прий няття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження за 2012 рік звіту Правління про річні результати діяльності
Товариства, звіту Наглядової ради, звітів та висновків Ревізора, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління,
звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення про виплату
дивідендів та їх розмір за простими акціями, затвердження розміру річних
дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2012 рік.
5. Прийняття рішення про вчинення правочинів, у тому складі значних
правочинів (про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством у період з 15.04.2013 року по 15.04.2014 року,
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості) та правочинів щодо яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
звітний
попередній
2012 р.
2011 р.
Усього активів
2248
2193
Основні засоби
1844
1779
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
226
217
Сумарна дебіторська заборгованість
109
112
Грошові кошти та їхні еквіваленти
14
12
Нерозподілений прибуток
1114
1121
Власний капітал
372
372
Статутний капітал
553
553
Довгострокові зобов'язання
41
41
Поточні зобов'язання
168
106
Чистий прибуток (збиток)
1114
1121
Середньорічна кількість акцій (шт.)
55250
55250
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
31
29
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень
з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці (у приймальні голови
правління товариства кабінет №1), а в день проведення загальних зборів —
також у місці їх проведення. Акціонер до проведення зборів за запитом має
можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку
денного. Голова Правління Товариства Мкртумян Едік Ліпарітович, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Для реєстрації акціонеру необхідно при собі мати документ, якій посвідчує особу (паспорт); представнику акціонера - паспорт та довіреність,
оформлену згідно з чинним законодавством.
Додатково інформуємо, згідно вимог Закону України «Про депозитарну
систему України» прийнятого Верховною Радою України 06.07.2012, власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися
до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір
про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах,
відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав
з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах,
відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які
дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Адреса та телефон для довідок: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ» 65033, місто Одеса, вулиця Онежська,
будинок 5, тел.: (0482) 329075, обрана емітентом депозитарна установа
- ТОВ «ПОРТФЕЛЬНІЙ ІНВЕСТОР» 65005, Одеська обл., місто Одеса,
вул. Михайлівська, будинок 44 (офіс 603), тел.: (048) 7190513.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова Правління Мкртумян Едік Ліпарітович

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
(код за ЄДРПОУ 05379027, місцезнаходження: 63503, Харківська
обл., Чугуївський р-н, м. Чугуїв, вул. Есхарівська, буд. 3)
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
19 квітня 2013 року о 12.00 за адресою:
Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Есхарівська, 3, каб. № 1.
Реєстрація учасників відбудеться у день та за місцем
проведення зборів з 11.30 до 11.55.
Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 15.04.2013 року.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2012 р.
4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Затвердження
річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2012р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
2012
2011
Усього активів
1525,6
1525,6
Основні засоби
1458,0
1477,0

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
0,9
0,9
Сумарна дебіторська заборгованість
61,5
43,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
5,2
3,8
Нерозподілений прибуток
-1097,7
-1056,1
Власний капітал
1493,4
1493,4
Статутний капітал
1063,4
1063,4
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
66,5
24,9
Чистий прибуток (збиток)
-41,6
3,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4 253 600
4 253 600
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачений на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері4
3
оду (осіб)
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Харківська
обл., м. Чугуїв, вул. Есхарівська, 3, каб. № 1). Відповідальна особа
– Директор Лавриненко Ю.М. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати
документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Директор ПрАТ «АТП» Лавриненко Ю.М

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №339»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП»

(Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48-Б)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
12.04.2013 року о 10.00 скликаються річні загальні збори
акціонерів товариства за адресою:
м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48 Б, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів (представників) з 9.00 до 9.55.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.):
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
716,8
686,5
Основні засоби
69,6
72,3
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
343,3
432,6
Сумарна дебіторська заборгованість
33,1
2,1
Грошові кошти та їхні еквіваленти
41,7
36,2
Нерозподілений прибуток
248,8
221,1
Власний капітал
665,8
638,1
Статутний капітал
7,7
7,7
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
38,9
45,6
Чистий прибуток (збиток)
27,7
-55,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
735
735
Кількість власних акцій, викуплених протя0
0
гом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на ви0
0
куп власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
5
5
(осіб)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, є 08.04.2013 року. Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий
час за адресою товариства: м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48
б, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Васильченко Григорій Сергійович, тел.: (0432) 61-03-18.

Телефон редакції: 456-24-60.

(Місцезнаходження: 24300, Вінницька область, Тростянецький район,
смт Тростянець, вул. Наконечного 15, корпус А)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
16 квітня 2013 року о 10.00 скликаються річні загальні збори
акціонерів товариства за адресою: смт Тростянець,
вул. Наконечного, 15, корпус А, адмінбудинок, актова зала.
Реєстрація акціонерів (представників) з 9.00 до 9.55.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
9. Відчуження майна: «Комплекс будівель та споруд», розташованих
за адресою: Вінницька обл., смт Тростянець, вул. Промислова, 3.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.):
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
1322,0
1211,00
Основні засоби
481,0
510,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
510,0
454,0
Сумарна дебіторська заборгованість
300,0
208,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти
25,0
39,0
Нерозподілений прибуток
- 133,00
55,00
Власний капітал
628,0
816,0
Статутний капітал
23,184
23,184
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
694,0
395,0
Чистий прибуток (збиток)
- 188,0
- 161,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
13248,0
13248
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
19
15
(осіб)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, є 10.04.2013 року. Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий
час за адресою товариства: смт Тростянець, вул. Наконечного, 15,
корпус А, адмінбудинок, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх
проведення. Відповідальний – Дереш Ігор Євгенович, тел.: (04343)
2-29-79.

7

№ 40 (3590) 1 БЕРЕЗНЯ 2013 р.

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СИВАШ-ТЕРМІНАЛ»
Місцезнаходження:
АР
Крим,
м.
Красноперекопськ,
вул.
2
Промислова, 11, повідомляє, що річні загальні зборі акціонерів
відбудуться 19 квітня 2013 року об 11.00 за місцезнаходженням
товариства
в
каб.
бухгалтерії.
Реєстрація
акціонерів
(їхніх
представників) буде проводиться в день проведення зборів з 10.00 до
10. 45 за місцем проведення зборів. Для реєстрацій акціонеру
необхідно мати документ, який посвідчує особу, а уповноваженому
представнику акціонера - Довіреність та документ, який посвідчує
особу. Для ознайомлення з документами щодо порядку денного
акціонери можуть звертатися в кабінет бухгалтерії до Лебеденко Г.В.
за місцезнаходженням Товариства у робочий час, а в день проведення
загальних зборів – за місцем його проведення. Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15
квітня 2013 р. Телефон для довідок: (06565) 2 36 59.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Про звіт Директора за 2012 рік.
3. Про звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 р.
4. Про продовження повноважень Ревізора Товариства.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

До уваги акціонерів

ПАТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»
(код ЄДРПОУ 00278830)
5 квітня 2013 року в актовій залі Адміністративного корпусу
ПАТ «Роганська картонна фабрика» за адресою:
62481, смт Рогань, вул. Леніна, 57, Харківського району,
Харківської області відбудуться загальні збори акціонерів.
Порядок денний:
1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного
Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та затвердження звіту
Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
7. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2012 рік та затвердження звіту
та висновку Ревізійної комісії за 2012 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2012 рік.
10. Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка
буде надана фабрикою в 2013 році.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Роганська картонна фабрика» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2012 р.
2011 р.
Усього активів
22443
24441
Основні засоби
11980
12159
Довгострокові фінансові інвестиції
494
494
Запаси
4733
7050
Сумарна дебіторська заборгованість
4779
3975
Грошеві кошти та їхні еквіваленти
169
42
Нерозподілений прибуток(збиток)
627
871
Власний капітал
15401
15645
Статутний капітал
5309,7
5309,7
Довгострокові зобов’язання
3
2
Поточні зобов’язання
6463
7379
Чистий прибуток (збиток)
-244
-524
Середньорічна кількість акцій (шт.)
21238800 21238800
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0,0
0,0
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
0,0
0,0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
139
161
Примітка: Показники за 2012 рік будуть уточнені на загальних зборах
акціонерів.
З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів можна ознайомитися в ПАТ «Роганська картонна фабрика» за адресою: 62481, с. Рогань, вул. Леніна, 57, Харківського району, Харківської області. Для
ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів,
особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером ПАТ «Роганська картонна фабрика».
Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах з 11.00 до
12.30 за адресою проведення зборів.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних
акцій за емітентом ПАТ «Роганська картонна фабрика», складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» станом на 1 квітня 2013 року (на кінець операційного дня 1 квітня 2013 року).
Початок зборів о 13.00.
Акціонерам необхідно мати паспорт (обов’язково), а представникам
акціонерів –паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Конт. Тел.: (057) 7-407- 275; 7- 407-569.
Правління
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6. Про затвердження порядку використання прибутку (розподілу збитків)
Товариства за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
309,8
360
Основні засоби
238,3
270
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
12,7
14
Сумарна дебіторська заборгованість
46,5
56
Грошові кошти та їхні еквіваленти
3,8
8
Нерозподілений прибуток
75,4
128
Власний капітал
303
355
Статутний капітал
170
170
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
6,1
3
Чистий прибуток (збиток)
-52,6
-23
Середньорічна кількість акцій (шт.)
340
340
Чисельність працівників на кінець періоду
13
13
(осіб)
Директор Н.В. Улибіна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»
(Місцезнаходження: 22500, Вінницька обл., Липовецький район,
с. Вахнівка, вул. 60-річчя Жовтня, будинок 20)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
11.04.2013 року о 10.00 скликаються річні загальні збори акціонерів
товариства за адресою: Вінницька обл., Липовецький район, с. Вахнівка,
вул. 60-річчя Жовтня, будинок 20, адмін. будинок, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів (представників) з 9.00 до 9.55.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних
зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття
цього рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
1245,1
1267,2
Основні засоби
1240,7
1228,6
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
4,4
4,4
Сумарна дебіторська заборгованість
0
34,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти
0
0,2
Нерозподілений прибуток
-712,2
-712,1
Власний капітал
1214,3
1181,9
Статутний капітал
246,1
246,1
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
30,8
54,7
Чистий прибуток (збиток)
-0,1
-0,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
984560
984560
Кількість власних акцій, викуплених протя0
0
гом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
2
2
(осіб)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 05.04.2013 року. Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Вахнівка, вул. 60-річчя
Жовтня, 20, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна – Пудзірей Галина Дмитрівна, тел.: (04358)3-93-33.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
До уваги акціонерів!

Повідомлення про виникнення особливої інформації про

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХЕНЕРГО»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБIВ»,

(Місцезнаходження Товариства: 79005, м. Львів, проспект Шевченка,
буд.21, кв.4.) (код ЄДРПОУ 23891483) на доповнення повідомлення про
скликання та проведення загальних зборів акціонерів опублікованого в бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» №28 (3578) від 13 лютого 2013
р. та місцевій газеті «Експрес» №16 (6797) від 12 лютого 2013 р. повідомляємо про доповнення переліку питань порядку денного загальних зборів,
що відбудуться 15 березня 2013 р. наступними питаннями:
1. Про схвалення Приватним акціонерним товариством «Техенерго» значних правочинів укладених Генеральним Директором Товариства.
2. Про укладення Приватним акціонерним товариством «Техенерго» значних правочинів.
Акціонери мають право ознайомитися з документами що стосуються питань
внесених на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства у приміщенні
Товариства за адресою: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, буд.21, кв.4.
Особою відповідальною за надання акціонерам можливості для ознайомлення з документами, що стосуються питань включених до порядку денного є Генеральний Директор Джало Володимир Федорович.
Додаткова інформація за телефонами: (032) 297-08-00, 242-41-36.
Генеральний Директор ПрАТ «Техенерго» В.Ф. Джало
До відома акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД «РЕМА»!
Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА» (далі
Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: Україна,
82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45, повідомляє про
проведення щорічних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 6 квітня 2013 року о 10.00 за адресою: Україна, 82300, Львівська
обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45, актовий зал.
Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в щорічних
загальних зборах акціонерів проводиться з 9.00 до 9.55, 6 квітня 2013 р.
Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.
Право участі у щорічних загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного
станом на 24 годину 2 квітня 2013року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства,
затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства за
2012 рік.
6. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік та покриття збитків.
9. Надання дозволу виконавчому органу товариства на укладення договору з Національним (Центральним) депозитарієм цінних паперів про
обслуговування емісії цінних паперів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» за 2012 рік (тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний Попередній
2012
2011
Усього активів
19537
20236
Основні засоби
9461
9181
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1419
5894
Сумарна дебіторська заборгованість
2910
2689
Грошові кошти та їх еквіваленти
3183
609
Нерозподілений прибуток
-91
-448
Власний капітал
13195
12838
Статутний капітал
1935
1935
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
6342
7398
Чистий прибуток (збиток)
357
1135
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7740288
7740288
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Середня кількість працівників (осіб)
146
135
Для участі у зборах вам необхідно мати при собі:
- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним
законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб).
Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та
документами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів
за адресою: Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45 у робочі дні: понеділок-четвер з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до
13.00, п’ятниця з 8.00 до 15.00, перерва з 12.00 до 13.00, та в день
проведення загальних зборів, у місці їх проведення.
Крім того, звертаємо Вашу увагу, що порядок денний щорічних загальних зборів акціонерів розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі
Інтернет http://www.bzrema com.
Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з
документами - Попович Богдан Дмитрович, телефон: 0 (3248) 5 27 38.
Правління ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»

Телефон редакції: 456-24-60.

код за ЄДРПОУ 01412420,
місцезнаходження: 61066, м. Харкiв, пр. Московський, 269,
тел./факс: (057) 392-11-47 392-31-04
Е-mail: 01412420@sodruzhestvo.com.ua;
адреса в мережі Інтернет: bgs.kh.ua/em/109-01412420.
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
27.02.2013 р. керівництву ПАТ «ХСТЗ» стало відомо, що відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів,
у зв’язку з чим пакет власника акцій фізичної особи став менше
10 відсотків голосуючих акцій та складає 490 штук, що становить 0.034% від статутного капіталу емітента; пакет власника
акцій фізичної особи збільшився до 572 772 акцій, що складає
42.699% від статутного капіталу емітента.
Голова Правлiння Нечепоренко I.В. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством.
Шановний акціонере

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛЬПЛЕМСЕРВІС» (місцезнаходження якого:
Тернопільський р-н с. Підгороднє вул. Бережанська, 70)
повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
2 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: Тернопільський район,
с. Підгороднє, вул. Бережанська, 70 в приміщенні актового залу товариства.
Порядок денний:
1. Обрання голови і членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Тернопільплемсервіс».
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Тернопільплемсервіс».
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ
«Тернопільплемсервіс».
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
6. Затвердження висновку Ревізора за результатами перевірки річної
фінансової звітності за 2012 рік. Звіт Ревізора про роботу за 2012 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих товариством за
результатами діяльності товариства у 2012 році.
9. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2013 рік,
в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку
товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності
товариства у 2013 році.
10. Про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради товариства.
11. Обрання голови і членів Наглядової ради товариства.
12. Про припинення повноважень Ревізора товариства.
13. Про обрання Ревізора товариства.
14. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Тернопільплемсервіс».
15. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів товариства
шляхом затвердження їх нової редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
за 2012 рік (тис. грн.)
Найменування показника
2012 рік
2011 рік
Усього активів
1354,6
1535,2
Основні засоби зал. вартості
1104,8
1176,7
Запаси
176,9
273,8
Сумарна дебіторська заборгованість
63,4
73,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти
2,6
5,2
Власний капітал
397,5
397,5
Статутний капітал
641,8
641,8
Поточні зобов’язання
185,5
164,0
Чистий прибуток
- 202,1
- 214,1
Чисельність працівників на кінець періоду
10
17
(осіб)
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства
буде здійснюватись 2 квітня 2013 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах складається станом на 24.00 27.03.2013 року.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до загальних зборів здійснюється в робочі дні з 10.00 до 12.00 в кабінеті директора товариства. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
директор товариства Осадчук Ю.М Телефон для довідок: (0352) 499001.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи,
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їхні
представники.
Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно
мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника
юридичної особи - акціонера Товариства (витяг із статуту та документи, що
підтверджують легітимність обрання (призначення) на посаду керівника,
завірені печаткою юридичної особи). Уповноваженим особам акціонерівпаспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність
на право представляти на Загальних зборах акціонерів Товариства інтереси
акціонера, який надав такі права уповноваженій особі.
Директор ПрАТ «Тернопільплемсервіс» Осадчук Ю.М.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Шановні акціонери ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»!
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський річковий порт»
(код ЄДРПОУ 03150220, місцезнаходження: 1
4000, м. Чернігів вул. Підвальна, 23) (надалі - «Товариство») повідомляє,
що Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
17 квітня 2013 року об 11.00 за адресою:
14000, м. Чернігів, вул. Підвальна, 23, кабінет генерального директора.
Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого
органу Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та порядок
виплати дивідендів.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, надання повноважень на
підписання Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 17 квітня 2013 року з 10.00 до 10.30 за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт). Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та
документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, – 11 квітня 2013 року (24.00).

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства
в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Підвальна, 23, 2-й поверх, приймальня генерального директора Товариства (Відповідальна особа - фахівець відділу непрофільних активів Мельник Микола Олексійович, контактний телефон: 04622-4-05-18).
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.) за 2012 рік
Період
Найменування показника
31.12.2012 31.12.2011
Усього активів
11851
15814
Основні засоби
8017
10498
Довгострокові фінансові інвестиції
1441
1441
Запаси
697
1089
Сумарна дебіторська заборгованість
1326
2445
Грошові кошти та їхні еквіваленти
7
13
Нерозподілений прибуток
(2231)
(5059)
Власний капітал
10204
10808
Статутний капітал
1517
1517
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1600
4707
Чистий прибуток (збиток)
(591)
204
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4335380
4335380
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
17
32
(осіб)
З повагою, Наглядова Рада ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «НАДІЯ»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»
(м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19, код за ЄДРПОУ 14070197)
19 квітня 2013 року о 16.00 відбудуться річні загальні збори акціонерів
ПАТ «БАНК «ГРАНТ» за адресою:
м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, актова зала.
Порядок денний:
1. Обрання голови, та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
2. Затвердження звіту Спостережної ради.
3. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2012 році.
4. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження фінансової звітності банка за 2012 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку банка за 2012 рік.
6. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ГРАНТ» до
130 000 000,00 (ста тридцяти мільйонів) гривень шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків.
7. Про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «ГРАНТ» виключно серед
акціонерів банку та затвердження рішення про приватне розміщення
акцій.
8. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб банку
щодо прийняття рішень, пов’язаних з випуском та розміщенням акцій
банку.
9. Щодо застосування вимог міжнародного стандарту бухгалтерського
обліку 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» до власного капіталу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2012 рік
2011 рік
Усього активів
663 725
591 002
Основні засоби
43 147
43 257
Довгострокові фінансові інвестиції
0
1 008
Запаси
637
590
Сумарна дебіторська заборгованість
4 174
5 101
Грошові кошти та їх еквіваленти
67 296
79 609
Нерозподілений прибуток
1 022
447
Власний капітал
174 291
133 513
Статутний капітал
120 000
80 000
Довгострокові зобов'язання
307 829
292 771
Поточні зобов'язання
157 797
164 718
Чистий прибуток (збиток)
779
445
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12 000 000 8 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
437
446
У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені
в перелік акціонерів станом на 24.00 15 квітня 2013 року.
Реєстрація акціонерів з 15.00 до 15.45 у день та за місцем проведення
зборів. Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та
довіреність, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства.
Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов’язаними з
проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись особисто до Заступника Голови правління Кравченко Ігора Володимировича за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5
поверх, кімн. 10, тел. 714-05-60 у робочі дні з 14.00 до 17.00.
Спостережна рада ПАТ «БАНК «ГРАНТ»
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(код за ЄДРПОУ 04543542, місцезнаходження: 62401,
Харківська обл., Харківський р-н, смт. Пісочин, вул. Крупської, 15-А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 5 квітня 2013 року о 10.00 год.
за адресою: 62416, Харківська обл., Харківський р-н, пмт. Пісочин,
вул. Крупської, 15-А, актова зала.
Реєстрація учасників зборів відбудеться
в день та за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.00.
Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 01 квітня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність
Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Затвердження
річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.)
Період
Найменування показників
звітний
попередній
2012р.
2011р.
Усього активів
16874,0
16677,6
Основні засоби
12972,5
13659,5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
438,3
457,8
Сумарна дебіторська заборгованість
2228,7
1219,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
22,6
4,8
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
13987,6
8413,2
Статутний капітал
5341,9
5341,9
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
2886,4
2922,5
Чистий прибуток (збиток)
+ 240,6
- 633,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
21367640
21367640
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачена на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері9
11
оду (осіб)
• До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, Харківська обл., Харківський р-н, пмт. Пісочин, вул. Крупської, 15-А).
Відповідальна особа – Генеральний директор Лисенков О.П.
• В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо
за місцем проведення зборів.
• Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати
документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Генеральний директор ПАТ «Завод «Надія» О.П. Лисенков

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УНІВЕРМАГ «РОСІЯ»
Скорочене найменування емітента – ПрАТ «УНІВЕРМАГ «РОСІЯ».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 01557513. Місцезнаходження:
91011, Луганська область, Ленінській район, м. Луганськ, вул. 16-а
Лінія, буд. 48. Електронна поштова адреса: info@russia.lg.ua. Телефон:
(0642)536025.
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «УНІВЕРМАГ
«РОСІЯ» відбудуться 12 квітня 2013 року о 10.00 за місцезнаходженням
Товариства: м. Луганськ, вул. 16-та Лінія, буд. 48, у приміщенні актового залу.
Порядок денний:
1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «УНІВЕРМАГ «РОСІЯ» за 2012 рік. Звіт головного бухгалтера ПрАТ
«УНІВЕРМАГ «РОСІЯ». Висновок Ревізора з річного звіту і балансу товариства. Затвердження річного звіту і балансу за 2012 рік.
2. Розподіл прибутку ПрАТ «УНІВЕРМАГ «РОСІЯ», отриманого за звітний
період.
3. Зміна складу органів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «РОСІЯ».
Реєстрація учасників загальних зборів ПрАТ «УНІВЕРМАГ «РОСІЯ» буде
проводитися 12 квітня 2013 р. з 9.00 до 9.40 за місцем проведення
загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, - 8 квітня 2013 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для
представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в
загальних зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства
України.
Акціонери
мають
можливість
ознайомитися
з
документами,
пов’язаними з порядком денним зборів за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. 16-та Лінія, буд. 48 у робочі дні з 10.00 до 16.00.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КЕРЧЕНСЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»
(місцезнаходження - Україна, Автономна Республіка Крим, 98307, м. Керч,
вул. Целімберна, 8, Код за ЄДРПОУ 19185321) повідомляє про
проведення загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення
загальних зборів: 12 квітня 2013 року о 10.00. Місце проведення
загальних зборів: АР Крим, м. Керч, вул. Целімберна, буд. 8, кабінет №4.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, – 5 квітня 2013 року на 24.00.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства,
обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради про господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2012
рік. Основні напрямки діяльності у 2012 році.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Правління, звіту Ревізора.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводиться в день проведення зборів з 9.30 до 10.00 за місцем проведення зборів.
Для реєстрацій акціонеру необхідно при собі мати паспорт або інший
документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера - довіреність та документ, який посвідчує особу.
Для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть звертатися за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Целімберна, буд. 8, каб.3 у робочі дні з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
– Головний бухгалтер Чорнява Валентина Никифорівна.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Телефон для довідок: +380990815262.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
за 2012 рік (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
2012
2011
Усього активів
14752
16423
Основні засоби
11580
9095
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
793
1512
Сумарна дебіторська заборгованість
116
272
Грошові кошти та їхні еквіваленти
11
11
Нерозподілений прибуток
-353
-4712
Власний капітал
1644
3457
Статутний капітал
1538
1538
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
13107
12965
Чистий прибуток (збиток)
-1694
-1147
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6153920
6153920
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
80
156
Голова Правління М.О. Шаталов

Телефон редакції: 456-24-60.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник юридичного відділу Аль-Дандан Денис Адель, тел.:
(0642) 53-11-17, кабінет юридичного відділу.
Довідки за телефоном: (0642) 53-11-17.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
22924
24283
Основні засоби
20681
21700
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
12
6
Сумарна дебіторська заборгованість
1862
2283
Грошові кошти та їхні еквіваленти
12
9
Нерозподілений прибуток
(12530)
(10215)
Власний капітал
10211
12525
Статутний капітал
20959
20959
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
12514
11477
Чистий прибуток (збиток)
(2341)
(3084)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
13521795 13521795
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
62
70
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства України.
Директор Товариства Толпа Л.М.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МУКАЧІВПРИЛАД»
повідомляє Вас, що 17 квітня 2013 року о 13.00 за адресою:
м. Мукачеве, вул. Миру, 151а
відбудуться загальні збори акціонерів товариства.
Реєстрації акціонерів та їхніх представників для участі у загальних зборах відбудеться 17 квітня 2013 року з 11.00 до 12.45 за місцем проведення зборів.
Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у загальних
зборах відбуватиметься відповідно до реєстру акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 11 квітня
2013 року. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів
на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства з 20
березня 2013 року в робочі дні з 9.00 до 12.00.
Відповідальна за ознайомлення і матеріалами загальних зборів особа Русин В.І., каб. нач. ТВ.
У день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних
зборах з 11.00.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства у
2013 році.
5. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного Звіту Товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
Довідки за телефонами: (03131) 2-15-79, 4-26-74.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
15613,0
16048,0
Основні засоби
4649,0
4901,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
9262,0
9556,0
Сумарна дебіторська заборгованість
856,0
743,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти
2,0
185,0
Нерозподілений прибуток
-973,0
-1041,0
Власний капітал
15161,0
15093,0
Статутний капітал
14512,0
14212,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
452,0
955,0
Чистий прибуток (збиток)
68,0
58,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
89032
89032
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
143
160
(осіб)
Правління ПАТ «Мукачівприлад»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Шановні акціонери!

(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ-20238778,
місцезнаходження – проспект Трубників, будинок 20/36, м. Нікополь,
Дніпропетровська область, Україна, 53210) повідомляє,
що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2013 року
об 11.00 за адресою: пр. Трубників, буд.20, магазин «Меблі»,
м. Нікополь, Дніпропетровська область, Україна, 53210.
Реєстрація учасників річних Загальних Зборів буде здійснюватись
11 квітня 2013 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати:
акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність
на право участі у зборах, оформлену відповідно
до вимог чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових
Загальних зборах акціонерів формується станом
на 24.00 5 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства:
проспект Трубників, буд.20/36, м.Нікополь, Дніпропетровська область,
Україна,53210, у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 13.00,а в

день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: пр. Трубників,буд.20, магазин «Меблі», м. Нікополь, Дніпропетровська область, Україна, 53210.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – член Правління Анісімова З.М., тел.: 05662-2-42-29.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2012 р. (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
попередній
Усього активів
316,7
384,6
Основні засоби
102,2
114,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
3,4
239,0
Сумарна дебіторська заборгованість
50,4
16,7
Грошові кошти та їхні еквіваленти
158,0
11,5
Нерозподілений прибуток
109,2
108,5
Власний капітал
305,8
305,1
Статутний капітал
103,0
103,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
10,9
79,5
Чистий прибуток (збиток)
0,7
8,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
3
11
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
Голова правління ПрАТ «Будинок меблів» Бурлакова І.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «МАЯК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДИНОК МЕБЛІВ»

(місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв,
вул. 50 років Комсомолу, б.120) повідомляє:
2 квітня 2013 р. о 10.00 за адресою:
Харківська обл., м. Зміїв, вул. 50 років Комсомолу, 120,
актовий зал, відбудуться річні загальні збори акціонерів
з наступним порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 р.
5. Схвалення значних правочинів, що були вчинені з моменту
проведення останніх загальних зборів.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
звітний
попередній
Найменування показника
станом на станом на
31.12.12 р. 31.12.11 р.
Усього активів
45266
43009
Основні засоби
6209
6119
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
7997
7254
Сумарна дебіторська заборгованість
2026
1761
Грошові кошти та їх еквіваленти
3794
2488
Нерозподілений прибуток
17251
15571
Власний капітал
18377
16697
Статутний капітал
210
210
Довгострокові зобов'язання
25000
25000
Поточні зобов'язання
1459
963
Чистий прибуток (збиток)
1868
1118
Середньорічна кількість акцій (шт.)
210
210
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері137
139
оду (осіб)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах – 27 березня 2013 р.
Реєстрація акціонерів АТ «Маяк» буде проводитись 2 квітня
2013 р. з 9.30 до 10.00 за вказаною вище адресою.
Для реєстрації при собі мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів – доручення на право участі у
загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством
України, та документ, що посвідчує особу.
Акціонери мають право ознайомитись з документами для
прийняття рішень по питанням порядку денного за вказаною
вище адресою.
Генеральний директор АТ «Маяк»
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повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів
Чергові річні загальні збори відбудуться
2 квітня 2013 р. об 11.00 за адресою: У
країна, м. Харків, Карачівське шосе, буд. 44, зал для конференцій.
Порядок денний:
1. Вибір голови та секретаря зборів, визначення регламенту зборів.
2. Про зміну складу Лічильної комісії.
3. Звіт про фінансово - господарську діяльність товариства за 2012 р.
4. Звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 р.
5. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за
2012 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу за звітний період.
7. Про розподіл прибутку товариства за звітний період та виплату дивідендів.
8. Про затвердження попередніх рішень Наглядової ради.
9. Про внесення змін до Статуту товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах, складається станом на 27 березня 2013 року.
Реєстрація акціонерів почнеться 2 квітня 2013 р. о 10.00 за адресою:
Україна, м. Харків, Карачівське шосе, буд. 44 в залі для конференцій та
закінчиться за 15 хвилин до початку зборів. Для реєстрації та участі у
зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує
особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує
особу, та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах
акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.)
Період
Найменування показників
звітний
попередній
2012 р.
2011 р.
Усього активів
416 597
426 722
Основні засоби
223 502
243 194
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
35 422
40 682
Сумарна дебіторська заборгованість
150 048
132 001
Грошові кошти та їх еквіваленти
3 184
500
Нерозподілений прибуток
42 078
23 886
Власний капітал
159 721
141 541
Статутний капітал
32 600
32 600
Довгострокові зобов’язання
144 189
59 604
Поточні зобов’язання
112 687
225 577
Чистий прибуток (збиток)
18 192
10 585
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3 260
3 260
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачена на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
679
666
(осіб)
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: Україна, м. Харків, Карачівське шосе, буд.
44. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами – референт Лагута Людмила Сергіївна.
Директор В.І. Григоров

Передплатний індекс 21925

№ 40 (3590) 1 БЕРЕЗНЯ 2013 р.

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Інформація про проведення загальних зборів акціонерів
Чергові загальні збори акціонерів (далі – Збори) Приватного акціонерного товариства «Елопак-Фастів» (далі – Товариство) відбудуться 3 квітня 2013 року, об 11.00 в приміщенні актової зали за
місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська область,
м. Фастів, вул. Великоснітинська, 67.Реєстрація учасників Зборів
здійснюється за зазначеною адресою у день проведення Зборів з
9.30 до 10.50.Дата складання 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:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Правління про результати діяльності у 2012 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства щодо висновків по балансу та річному звіту Товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік, прийняття
рішення щодо виплати дивідендів за підсумками 2012 року.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році.
10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Елопак-Фастів».
11. Викуп акцій власного випуску.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери
Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та документами,
пов’язаними з порядком денним Зборів, у робочі дні з 10.00 до 16.00

за адресою: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Великоснітинська, 67. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в
письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів
не пізніше, ніж за 10 днів до зазначеної вище дати скликання Зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
період
Найменування показника
Звітний Попередній
2012 р.
2011 р.
Усього активів
161608
168442
Основні засоби
45060
50449
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
21459
16437
Сумарна дебіторська заборгованість
67055
74212
Грошові кошти та їхні еквіваленти
3642
5045
Нерозподілений прибуток
4274
14450
Власний капітал
109051
118931
Статутний капітал
2515
2515
Довгострокові зобов'язання
636
3969
Поточні зобов'язання
50305
44030
Чистий прибуток (збиток)
7,93
26,82
Середньорічна кількість акцій (шт.)
538646
538646
Кількість власних акцій, викуплених протя63
3034
гом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
4,2
212,38
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
230
232
Наглядова Рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЦЕМЕНТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОСЬПАНІВСЬКЕ»

ПрАТ «ЕЛОПАК-ФАСТІВ»

(код ЄДРПОУ 00284701) м. Харків 61002, вул. Артема, 43
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 10 квітня 2013 року о 10.00 за адресою:
м. Харків, вул. Артема, 43, 2 поверх, кімн. № 19А.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться
10 квітня 2013 року з 9.30 до 9.50 за адресою:
м. Харків, вул. Артема, 43, 2 поверх, кімн. № 19А. Перелік акціонерів,
які мають бути повідомлені про чергові Загальні збори акціонерів
АТ НТК «ЦЕМЕНТ», складено станом на 25 лютого 2013 р.
Порядок денний зборів:
1. Обрання голови, секретаря, лічильної комісії Зборів.
2. Звіт Наглядової ради про виконану роботу за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Генерального директора за підсумками господарсько-фінансової
діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора за підсумками господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства. Прийняття рішення щодо
дивідендів.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства та фінансового плану на 2013 рік. Попереднє схвалення вчинення Товариством
значних правочинів, визначення їх характеру та граничної вартості.
7. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, Генерального
директора Товариства, Ревізора Товариства, затвердження умов трудових контрактів, що укладатимуться з ними.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними
документами АТ НТК «ЦЕМЕНТ», пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків,
вул. Артема, 43, 2 поверх, кімн. 21) у робочі дні з вівторка по п’ятницю
з 13.00 до 16.00, відповідальна особа Устіна О.В. Телефон для довідок:
(057) 700-44-24. Особам, які прибудуть для участі у Загальних зборах,
при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт) та
підтверджують її повноваження (довіреність), оформлену згідно чинного
законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства, тис. грн.
Період
Найменування показника
2012
2011
Усього активів
9323 15169
Основні засоби
952
1061
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2041
2027
Сумарна дебіторська заборгованість
288
1004
Грошові кошти та їхні еквіваленти
5785 10458
Нерозподілений прибуток
8383
9845
Власний капітал:
9010 11440
Статутний капітал
327
327
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
313
3729
Чистий прибуток (збиток)
-1930
319
Середньорічна кількість акцій (шт.)
32744 32744
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
56
62
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Генеральний директор Устін Володимир Федорович

Телефон редакції: 456-24-60.

(код за ЄДРПОУ 33299752, місцезнаходження 63550, Харківська обл.,
Чугуївський, с. Мосьпанове, вул. Матерієнко, 48-А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
18 квітня 2013 року о 12.00 за адресою: Харківська обл. Чугуївський р-н,
с. Мосьпанове, вул. Матерієнко, буд. 48-а, актова зала.
Реєстрація учасників відбудеться у день та за місцем проведення зборів
з 11.30 до 11.55. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних
зборах, складається станом на 24 годину 12.04.2013 року.
Порядок Денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р.
4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Затвердження річних
результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
7. Про отримання Товариством кредиту в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
8. Про надання майна Товариства в заставу АТ «Райффайзен Банк
Аваль».
9. Про надання повноважень.
10. Про затвердження проектів договорів/угод, що будуть укладатися
між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
2011
2012
Усього активів
60198
35892
Основні засоби
10252
4783
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
19859
18977
Сумарна дебіторська заборгованість
29925
8327
Грошові кошти та їх еквіваленти
162
1501
Нерозподілений прибуток
51567
25027
Власний капітал
58169
31629
Статутний капітал
5517
5517
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1947
4244
Чистий прибуток (збиток)
27665
3665
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11033600 11033600
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачений на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
49
54
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (Харківська обл. Чугуївський
р-н, с. Мосьпанове, вул. Матерієнко, буд. 48-а, бухгалтерія). Відповідальна особа – Директор Вергун Вiктор Гаврилович. В день проведення
зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення
зборів.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.
Директор ПАТ «Мосьпанівське» Вергун В.Г.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»
(код ЄДРПОУ: 05470294, місцезнаходження товариства: 20700,
Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2)
доповнює порядок денний чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 26 березня 2013 року о 14.00
за адресою: 20700, Черкаська область, місто Сміла,
вулиця Мазура, будинок 2, кімната 1, перший поверх,
опублікований в бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України»
№ 32 (3582) від 19.02.2013 року, наступними питаннями:
9. Про дострокове припинення повноважень директора товариства.
10. Обрання директора товариства.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції
вносяться щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до
складу органів товариства.
Телефони для довідок: (04733) 4-29-07, 4-72-61.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРМОЛАЙФ»
(код за ЄДРПОУ 34015182, місцезнаходження 61071, м. Харків,
Карачівське шосе, 44) повідомляє про проведення чергових
загальних зборів, які відбудуться 2 квітня 2013 р. об 11.00
за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, буд.44, каб. 220.
Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах
акціонерів, складається станом на 24 годину 27.03.2013 року.
Порядок денний:
1. Вибір голови та секретаря зборів, визначення регламенту зборів.
2. Звіт про результати фінансово–господарської діяльності ПРАТ
«Термолайф» за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради про фінансово–господарську діяльність
товариства за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово–господарську діяльність
товариства за 2012 рік.
5. Затвердження звіту про результати фінансово–господарської
діяльності ПРАТ «Термолайф» за 2012 рік і річного балансу підприємства.
6. Визначення розподілу прибутку, порядку покриття збитків.
7. Про затвердження попередніх рішень Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства (тис. грн.)
період
Найменування показника
Звітний
Попередній
2012 р.
2011 р.
Усього активів
514 492
573 550
Основні засоби
190 883
226 332
Довгострокові фінансові інвестиції
--------------Запаси
10 836
10 836
Сумарна дебіторська заборгованість
122 166
204 263
Грошові кошти та їх еквіваленти
139
128
Нерозподілений прибуток
(1 312)
(925)
Власний капітал
(812)
(425)
Статутний капітал
500
500
Довгострокові зобов’язання
254 817
270 776
Поточні зобов’язання
260 487
303 199
Чистий прибуток (збиток)
(387)
870
Середньорічна кількість акцій (шт.)
500
500
Кількість власних акцій, викуплених
-------------протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачений на
-------------викуп власних акцій в протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері212
232
оду (осіб)
Реєстрація акціонерів почнеться 02.04.2013 р. о 10.00 за адресою:
м. Харків, Карачівське шосе, буд.44, каб.220 та закінчиться за 15
хвилин до початку зборів. Для реєстрації та участі у зборах при
собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу,
представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує
особу, та доручення на передачу права участі у загальних зборах
акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за
місцезнаходженням товариства: Україна, м.Харків, Карачівське
шосе, буд.44, каб.220. Відповідальна особа – Генеральний директор Гужва А. О.
Генеральний директор А.О. Гужва
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ: 05518948)
Місцезнаходження якого: 18000, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 7,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2013 року об 11.40 за адресою місця
знаходження Товариства в «Навчальному класі», третій поверх в складі
безтарного зберігання борошна адміністративної будівлі Товариства по
вул. Чигиринська, буд. 7 м. Черкаси.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 16 квітня 2013 року з 11.00 до
11.30 години за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів
Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
загальних зборів акціонерів Товариства 10 квітня 2013 року (на 24.00).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів Товариства, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2012 рік.
3. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 рік.
Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Визначення
порядку покриття збитків Товариства.
6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
Товариства.
8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради Товариства; про обрання
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів
з членами наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
11. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
за рахунок додаткових внесків.
12. Про здійснення приватного розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Товариства.
13. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких здійснюється
розміщення акцій.
14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесі приватного розміщення акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства (тис. грн.)
Період (тис. грн.)
Найменування показника
2012 рік
2011 рік
Усього активів
149373
191962
Основні засоби
67459
67489
Довгострокові фінансові інвестиції
105
105
Запаси
39448
9164
Сумарна дебіторська заборгованість
12595
53632
Грошові кошти та їхні еквіваленти
32
3062
Нерозподілений прибуток (збиток)
(23731)
(21520)
Власний капітал
1629
3840
Статутний капітал
1384
1384
Довгострокові зобов'язання
95713
77676
Поточні зобов'язання
52031
110446
Чистий прибуток (збиток)
(2211)
35
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5536348
5536348
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
23
951
Для участі у річних загальних зборів акціонерів Товариства необхідно при
собі мати документи, що підтверджують право участі в річних загальних
зборів акціонерів Товариства згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до
дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денному у робочі дні з 9.00 до 11.00 за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 7, в адміністративному приміщенні ПАТ «Черкасихліб» в кабінеті начальника юридичного відділу (другий поверх адмінбудівлі, кабінет «Начальник юридичного відділу»), а
також в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
- в місці проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства до
закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за
порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор ПАТ «Черкасихліб» Шевченко Світлана Павлівна. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої
пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Товариства не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 днiв до дати
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиція
до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту
пропозиції та/або проекту рішення.
Генеральний директор ПАТ «Черкасихліб» С.П. Шевченко

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКІФ»
(код ЄДРПОУ: 02972339, місцезнаходження Товариства:
19400, Черкаська область, м. Корсунь – Шевченківський,
вул. 1 Травня, буд. 4).
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 5 квітня 2013 року о 14.00
за місцезнаходженням Товариства: 19400, Черкаська область,
м. Корсунь - Шевченківський, вул. 1 Травня, буд. 4
в приміщенні актового залу Товариства кімнаті № 55.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних
зборів акціонерів.
4. Звіт Голови Правління ПрАТ «СКІФ» про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Голови Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ». про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізора ПрАТ «СКІФ» за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл
планових показників прибутку на 2013 рік.
8. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року,
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011
рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2012 році.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись
акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів
Товариства за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2011 р.
2012 р.
Усього активів
808,0
696,3
Основні засоби (залишкова вартість)
319,6
303,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
13,7
13,7
Сумарна дебіторська заборгованість
474,3
367,2
Грошові кошти та їхні еквіваленти
0,4
12,3
Нерозподілений прибуток
-17,8
-1,8
Додатковий капітал
328,6
328,6
Статутний капітал
312,6
312,6
Довгострокові зобов’язання
Побочні зобов’язання
184,6
56,9
Чистий прибуток
22,6
16,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1250280
1250280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій
Протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері19
17
оду
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 5 квітня 2013 року з 12.00 до
13.50 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24.00 1 квітня 2013 року.
Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для
представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та
голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного
законодавства України.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня
скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за місцезнаходженням Товариства: 19400, Черкаська область, м. Корсунь - Шевченківський, вул. 1 Травня, буд. 4 в приміщенні актового залу кімнаті № 55 у
робочі дні з 14.00 до 16.00 Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Уточкіна Марія Андріївна, тел.:
(04735) 2-40-82.
Акціонер до проведення зборів має можливість ознайомитися з проектом рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій,
змісту пропозиції та/або проекту рішення.
Телефон для довідок: (04735) 2-40-82.
Голова Правління ПрАТ «СКІФ» С.А. Биченко

Телефон редакції: 456-24-60.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 17144»
(Код ЄДРПОУ: 03115364, місцезнаходження товариства:
Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна,
буд. 15 повідомляє, про проведення чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2013 року о 10.00 за адресою:
Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна,
буд. 15, в адмінбудівлі товариства, (актовий зал).
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів
4. Звіт Директора ПрАТ «Корсунь-Шевченківське АТП 17144» про
результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012
рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Корсунь-Шевченківське АТП 17144»
про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку
розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення
та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.
7. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним
Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового
року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів
Товариства за 2011 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені
в 2012 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом
2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків
вартості активів Товариства за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Корсунь-Шевченківське АТП 17144» (тис. грн.)
Період (тис. грн.)
Найменування показника
2012 рік
2011 рік
Усього активів
3115
2553
Основні засоби
2540
2150
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
22
106
Сумарна дебіторська заборгованість
236
113
Грошові кошти та їхні еквіваленти
32
184
Нерозподілений прибуток
573
304
Власний капітал
622
622
Статутний капітал
946
946
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
974
681
Чистий прибуток (збиток)
359
151
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3786000
3786000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
56
63
(осіб)
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 11 квітня 2013 року з
9.00 до 9.50 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах на 24.00 5 квітня 2013 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт,
для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за
адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул.
Ювілейна, буд. 15, бухгалтерія, у робочі дні з 10.00 до 16.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Аврамченко Валентина Іванівна, тел.: 0 (04735) 2-08-83.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,
включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту
пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Телефон для довідок: 0 (4735) 2-08-83.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

(Код ЄДРПОУ 01548680) (Місцезнаходження: Україна, 95014, АР Крим, м.
Сімферополь, вул. Євпаторійське шосе, 6) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться: 16 квітня 2013 року о 13.00 за місцезнаходженням
товариства в приміщенні клубу. Реєстрація акціонерів (їхніх представників)
буде проводитися в день проведення зборів з 12.00 до 12.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерів необхідно пред’явити документ,
який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера - Довіреність та документ який посвідчує особу. Для ознайомлення з документами
щодо порядку денного акціонери можуть звертатися в кабінет директора
Товариства у робочий час, а в день проведення загальних зборів в місці їх
проведення. Посадовою особою товариства відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами є директор Долгих Едуард Леонідович. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах 10.04.2013 року. Телефон для довідок: (0652) 22-23-54.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2012 р.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства в 2012 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності та річної фінансової звітності
Товариства (річного звіту та балансу) за 2012 рік. Затвердження порядку
розподілу прибутків та використання прибутку Товариства за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника, тис. грн.
Звітний Попередній
період
період
2012 рік
2011 рік
Усього активів
4732
1909
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3621
1075
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
23
24
Сумарна дебіторська заборгованість
296
287
Грошові кошти та їхні еквіваленти
769
482
Власний капітал
4486
1769
Статутний капітал
1314
1314
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-416
-850
Довгострокові зобов'язання
107
26
Поточні зобов'язання
139
114
Чистий прибуток (збиток)
75
169
Середня річна кількість простих акцій (шт.)
5255324
5255324
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
36
35
Директор ПАТ «Кримхолод» Е.Л. Долгих

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОДУС ПЛЮС»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УМАНЬФЕРММАШ» (далі – Товариство)

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРИМХОЛОД»!

(Код за ЄДРПОУ 05765894 Місце знаходження:
20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Шевченка, буд. 23А)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 19 квітня 2013 року о 12.00 за адресою:
20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Шевченка, буд. 23А,
адміністративне приміщення офіс № 28.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься
19 квітня 2013 року з 11.00 до 11.50 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, – 15.04.2013 р.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на
31.12.2012 р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012
рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «МОДУС ПЛЮС» (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2012 рік
2011 рік
Усього активів
1 554,8
1 494,1
Основні засоби
1 340,4
1 391,8
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їхні еквіваленти
5,2
16,9
Нерозподілений прибуток
182,2
19,3
Власний капітал
1 492,9
1 328,1
Статутний капітал
720,0
720,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
61,9
166,0
Чистий прибуток (збиток)
182,2
19,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
40 000
40 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
11
11
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для
представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в
загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства
України.
До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: 20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул.
Шевченка, буд. 23А, адміністративне приміщення офіс № 28. Посадова
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – директор Кротик С.М.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо
питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та
проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Телефон для довідок: 0 (4744) 5-22-86.
Наглядова рада ПрАТ «МОДУС ПЛЮС»

16

(ідентифікаційний код 05765888; місцезнаходження: 20300,
Черкаська область, місто Умань, вулиця Енергетична, будинок 21)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: 9 квітня 2013 року о 12.00.
Місце проведення річних Загальних зборів: 20300, Черкаська область,
місто Умань, вулиця Енергетична, будинок 21 (зал засідань).
Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 9 квітня 2013
року об 11.00. Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних
зборів: 9 квітня 2013 року об 11.45.
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 20300, Черкаська
область, місто Умань, вулиця Енергетична, будинок 21, фойє першого
поверху адмінбудинку.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах акціонерів, - 3 квітня 2013 року станом на 24.00.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних
зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності
Товариства у 2012 році.
6. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди.
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з
членом Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства ПАТ «УМАНЬФЕРММАШ», тис. грн.
Період
звітний
попередній
Найменування показника
(2012 р.)
період
(2011 р.)
Усього активів
145877
150114
Основні засоби
59352
61505
Довгострокові фінансові інвестиції
20
815
Запаси
18324
17612
Сумарна дебіторська заборгованість
9724
14755
Грошові кошти та їхні еквіваленти
3767
9335
Нерозподілений прибуток
1585
6323
Власний капітал
112313
110729
Статутний капітал
46963
46963
Довгострокові зобов’язання
12632
12632
Поточні зобов’язання
19784
25391
Чистий прибуток
1585
6323
Середньорічна кількість акцій (шт.)
187851521 187851521
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
965
1053
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через
уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за
адресою: 20300, Черкаська область, місто Умань, вулиця Енергетична, будинок 21, каб. 305, з понеділка по п'ятницю - з 9.00 до 16.00, за винятком
неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Акціонери (їхні представники) при собі повинні
мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та
документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Лозінська Світлана Олексіївна.
Телефони для довідок: (04744) 4-83-25.
Генеральний директор ПАТ «УМАНЬФЕРММАШ» А.В. Ліпкан
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про проведення
чергових загальних зборів акціонерного товариства.
Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТАМІНИ»
Місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул.
Ленінської Іскри, 31
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 2 квітня 2013
року об 11.00 за адресою: 20300, Черкаська область, м.
Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 9.00 до 10.45 у день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах – 27 березня 2013 р. станом на 24.00.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних
зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Затвердження умов договору зі Зберігачем.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 2012 році. Затвердження звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
4. Звіт Наглядової ради за 2012 р. Затвердження звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової
ради, Дирекції та Ревізійної комісії.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та погашення
збитків за 2012 р.
7.Припинення повноважень наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
наглядової ради.
9. Прийняття рішення про залучення кредитних коштів.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішнього положення «Про Виконавчий орган товариства» шляхом викладення в
новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності (тис. грн.)
Показник
Період
2012 р.
2011 р.
Усього активів
211236
154713
Основні засоби
75339
32495
Довгострокові фінансові інвестиції
14730
14730
Запаси
103073
82600
Сумарна дебіторська заборгованість
17117
22185
Грошові кошти та їхні еквіваленти
964
2646
Нерозподілений прибуток (непокритий
2894
(7259)
збиток)
Власний капітал
34055
3733
Статутний капітал
10992
10992
Довгострокові зобов’язання
871
39350
Поточні зобов’язання
175073
111630
Чистий прибуток (збиток)
10153
7605
Середньорічна кількість акцій (шт.)
219841115 219841115
Кількість власних акцій, викуплених
--протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
--викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пе159
192
ріоду (осіб)
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам –
паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність,
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання
їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних
зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з
10.00 до 15.00 за адресою: 20300, Черкаська область, м.
Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, офіс фінансово-економічної
служби, а в день проведення загальних зборів - також у місці
їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є фінансовий директор – Васікович Л.Ю.
Довідки за телефоном: (04744) 3-09-85.
Наглядова рада

Телефон редакції: 456-24-60.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Повне найменування та організаційно-правова форма емітента:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЯ»;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33291879; 3. Місцезнаходження емітента: 61002, м. Харків, вул. Артема, 46; 4. Міжміський код,
телефон та факс емітента: (057) 714-07-96; 5. Електронна поштова адреса емітента: ooo-teay-kharkov@ukr.net; 6. Веб-сайт емітента: teya.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Інформація про отримання кредиту на суму,
що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента
1. Дата дії: 25.02.2013 р.
2. Дія: інформація про отримання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків вартості активів емітента.
3. Дата прийняття рішення про отримання кредиту та назва уповноваженого органу, що його прийняв - 16.11.2011 р., Загальні збори учасників,
протокол № 5; збільшення кредиту(траншу) - 10.05.2012 р., Загальні збори, протокол № 7, збільшення кредиту(траншу) -23.07.2012 р., Загальні
збори, протокол № 8; збільшення кредиту (траншу) – 04.09.2012 р., Загальні збори учасників, протокол № 9; збільшення кредиту (траншу) –
27.09.2012 р., Загальні збори учасників, протокол № 10; збільшення кредиту (траншу) – 30.10.2012 р., Загальні збори учасників, протокол № 11;
збільшення кредиту (траншу) – 30.11.2012 р., Загальні збори учасників,
протокол № 12, в зв’язку зі зменшенням витрат на відсотки по кредиту
(повернення кредиту в гривнях та отримання кредиту в доларах США) 25.02.2013 р., Загальні збори учасників, протокол № 13.
4. Схвалення(погодження) рішення про отримання кредиту (укладання кредитного договору) - не передбачено установчими документами Товариства.
5. Дата підписання кредитного договору - 27.04.2011 р. та додаткові угоди: № 1 від 29.04.2011 р., №2 від 19.05.2011 р., №3 від 15.06.2011 р.,
№ 4 від 08.07.2011 р., № 5 від 08.08.2011 р., № 6 від 12.09.2011 р.,
№ 7 від 24.11.2011 р., № 8 від 26.12.2011 р., № 9 від 28.12.2011 р.,
№ 10 від 20.04.2012 р., № 12 від 18.05.2012 р., № 13 від 25.05.2012
р., № 14 від 01.06.2012 р., № 15 від 07.06.2012 р., № 16 від
11.06.2012 р., № 17 від 22.06.2012 р., № 16/1 від 27.06.2012 р., № 18
від 04.07.2012 р., № 19 від 24.07.2012 р., № 20 від 25.07.2012 р., №
21 від 08.08.2012 р., № 22 від 09.08.2012 р., № 23 від 17.08.2012 р.,
№ 24 від 29.08.2012 р., № 25 від 31.08.2012 р., № 26 від 07.09.2012
р., № 27 від 27.09.2012 р., № 28 від 25.10.2012 р., № 29 від
09.11.2012 р., № 30 від 30.11.2012 р., № 31 від 11.12.2012 р., № 32
від 20.12.2012 р., №33 від 28.12.2012 р., № 34 від 15.01.2013 р., № 35
від 30.01.2013 р., № 36 від 07.02.2013 р., № 37 від 18.02.2013 р., №
38 від 25.02.2013 р.
Сума кредиту (ліміт кредитної лінії) - 4341647,89 доларів США.(Чотири
мільйона триста сорок одна тисяча шістсот сорок сім доларів 89 фунтів).
Вид кредиту - відновлювальна кредитна лінія. Процентна ставка фіксована
- 9% річних.
Строк, на який укладено кредитний договір - до 25.04.2014 р., до повного
погашення кредиту, сплата процентів, комісій, можливих штрафних санкцій
і до повного виконання усіх умов договору. Строк погашення кредиту
(траншу) не пізніше 25.04.2014 р.
Порядок отримання грошових коштів - надання коштів в рахунок кредиту
здійснюється банком в межах ліміту кредиту окремими сумами (траншами). Кошти надаються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів
на поточний рахунок емітента та / або шляхом оплати безпосередньо з
позичкового рахунку розрахунковими документами емітента. Умови повернення кредиту - погашення кредиту здійснюється на підставі графіку
зменшення ліміту кредитної лінії: до 31.03.2014 р. - 2170823,00 доларів
США, до 25.04.2014 р. - 2170824,89 доларів США.
Способи забезпечення кредиту: застава нерухомого майна за договором
застави.
6. Інформація про кредитора - ПАТ «Мегабанк», ідентифікаційний номер
за ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, місцезнаходження: 61002, м. Харків,
вулиця Артема, будинок 30.
7. Дата зарахування коштів (траншу) - 25.02.2013 р.
8. Вартість чистих активів Товариства - 19875,0 тис.грн.
Співвідношення основної суми кредиту (траншу) до вартості чистих активів
на кінець звітного року, який передував даті укладання договору - 1,75.
Співвідношення позикового до власного капіталу до отримання кредиту
(траншу) - 0.
Співвідношення до власного капіталу після отримання кредиту (траншу) 1,75.
9. Мета використання кредиту - будівництво житлового будинку з вбудованими торговельними та офісними приміщеннями, яке розташовано за
адресою: м. Харків. вулиця Механізаторська (Московський район).
10. Кредитор не є афілійованою особою Товариства.
11. Розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі 4341647,89.доларів США (Чотири мільйона триста сорок одна тисяча
шістсот сорок сім доларів США 89 центів, що в гривневому еквіваленті
становить 34702791,58 грн. (Тридцять чотири мільйона сімсот дві тисячі
сімсот дев’яносто одна гривня 58 копійок).
Розмір одержаної частини кредиту у відсотках до загального розміру кредиту - 100%.
Дата отримання частини кредиту (траншу) - 25.02.2013 р.
Дата відкриття кредитної лінії - 25.02.2013 р.
Дата закриття кредитної лінії - 25.04.2014 р.
Директор ТОВ «ТЕЯ» Науменко Є.В.
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Шановні акціонери!

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПОРТ-МОТОР»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ
ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЗМІНА»

(місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. О.Невського, 69/2) повідомляє про скликання річних
Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням
Наглядової Ради Товариства від 15.02.2013 02.04.2013 року
о 12.00 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. О.Невського, 69/2, кім.№9.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2012 році та вирішення
питання щодо виплати дивідендів і затвердження їх розміру.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис. грн.)
Показники
2012
2011
Усього активів
843
847
Основні засоби
665
667
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3
4
Сумарна дебіторська заборгованість
16
7
Грошові кошти та їхні еквіваленти
141
121
Нерозподілений прибуток
12
10
Власний капітал
838
836
Статутний капітал
811
811
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
5
11
Чистий прибуток (збиток)
2
(1)
Середньорічна кількість акцій
106660
106660
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері10
12
оду (осіб)
Акціонери (їхні представники) реєструються для участі у річних
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення. Початок
реєстрації акціонерів об 11.00, закінчення реєстрації об 11.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати
участь у річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24.00
27 березня 2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує
особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних
зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України;
для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу
(паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал
виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їхніх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
акціонери (їхні представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул.
О.Невського, 69/2, кім.№9 до дати скликання (проведення)
річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок –
п’ятниця з 9.00 до 16.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О.Невського, 69/2, кім.№9. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Голова комісії з реорганізації Товариства Катьянов М.Л.
Довідки за телефоном: (061) 2860700.
Комісія з реорганізації ПРАТ «Спорт-Мотор»

(місцезнаходження: Запорізька обл., Якимівський р-н,
смт Кирилівка, вул. Коса Пересип, 128) повідомляє про
скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства
за рішенням Наглядової Ради Товариства від 15.02.2013 року
на 02.04.2013 року о 15.00 за адресою: Запорізька область,
Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Калініна, 60,
корпус №5, кімната №22.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2012 році та вирішення
питання щодо виплати дивідендів і затвердження їх розміру.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис. грн.)
Показники
2012
2011
Усього активів
3099
2899
Основні засоби
2081
2067
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
99
178
Сумарна дебіторська заборгованість
175
279
Грошові кошти та їхні еквіваленти
719
375
Нерозподілений прибуток
1052
948
Власний капітал
2998
2888
Статутний капітал
1880
1880
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
101
11
Чистий прибуток (збиток)
110
111
Середньорічна кількість акцій
187987 187987
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
13
13
Акціонери (їхні представники) реєструються для участі у річних
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення. Початок
реєстрації акціонерів о 14.00, закінчення реєстрації о 14.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати
участь у річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24.00
27 березня 2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує
особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних
зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України;
для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу
(паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал
виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їхніх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
акціонери (їхні представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Запорізька обл., Якимівський р-н,
смт Кирилівка, вул. Коса Пересип, 128, адміністративний корпус, кімната № 2 до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з
9.00 до 16.00; та в день проведення річних Загальних зборів
акціонерів за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Калініна, 60, корпус №5, кімната №22.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Ю.М. Білокуров
Довідки за телефоном: (061) 2860700.
Дирекція АТ «Зміна»

18

Передплатний індекс 21925

№ 40 (3590) 1 БЕРЕЗНЯ 2013 р.

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ МЕМЗ»
(місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. О.Невського, 69/1) повідомляє про скликання річних
Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням
Наглядової Ради Товариства від 15.02.2013 року
на 02.04.2013 року об 11.00 за адресою: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. О.Невського, 69/2, кім.№9.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2012 році та вирішення
питання щодо виплати дивідендів і затвердження їх розміру.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис. грн.)
Показники
2012
2011
Усього активів
2702
2734
Основні засоби
2456
2533
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
81
62
Сумарна дебіторська заборгованість
49
21
Грошові кошти та їхні еквіваленти
74
76
Нерозподілений прибуток
-153
-154
Власний капітал
2665
2664
Статутний капітал
2817
2817
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
37
70
Чистий прибуток (збиток)
1
1
Середньорічна кількість акцій
341460
341460
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
10
13
(осіб)
Акціонери (їхні представники) реєструються для участі у річних
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення. Початок
реєстрації акціонерів о 10.00, закінчення реєстрації о 10.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати
участь у річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24.00
27 березня 2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує
особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних
зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України;
для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу
(паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал
виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їхніх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
акціонери (їхні представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул.
О.Невського, 69/1, кім.№5 до дати скликання (проведення)
річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок –
п’ятниця з 9.00 до 16.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О.Невського, 69/2, кім.№9. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Голова комісії з реорганізації Товариства Левченко І.Г.
Довідки за телефоном: (061) 2860700.
Комісія з реорганізації
ПРАТ «САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ МЕМЗ»

Телефон редакції: 456-24-60.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХДІ СТРАХУВАННЯ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868348
1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська,
буд. 102
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +38 (044) 247-44-77
1.6. Електронна поштова адреса емітента - svetlana.kurmelova@hdi.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.hdi.ua
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення:
Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року, припинено повноваження (відкликано) Голови Наглядової ради Маттіаса Маака. Маттіас Маак (паспорт: P
№C22XNRWY2, виданий 14.09.2010) був обраний Головою наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.09.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року, припинено повноваження (відкликано) члена Н аглядо во ї ради М аче я Фрі деля. Ма че й Ф рідель ( пас по рт
AJ№53701160 виданий 04.11.2003) був обраний членом Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.09.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Свена Фоккеми. Свен Фоккема (паспорт Х№3907297
виданий 30.09.2001) був обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.09.2012, акціями Публічного
акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Адама Форналіка. Адам Форналік (паспорт AS
1586497) був обраний членом Наглядової ради Публічного акціонерного
товариства «ХДІ страхування» з 25.09.2012, акціями Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року обрано Голову Наглядової ради Маттіаса
Маака. Маттіас Маак (паспорт: P №C22XNRWY2, виданий 14.09.2010)
обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду Голови Наглядової ради з 25.09.2012, володіє однією акцією (0,0000000154%
від загальної кількості акцій) Публічного акціонерного товариства «ХДІ
страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.
Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року обрано члена Наглядової ради Свена Фоккему. Свен Фоккема (паспорт Х№3907297 виданий 30.09.2001) обирається
на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду члена члена
Наглядової ради з 25.09.2012, акціями Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.
Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року обрано члена Наглядової ради Адама
Форналіка. Адам Форналік (паспорт AS 1586497) обирається на посаду
строком на три роки, до цього обіймав посаду члена Наглядової ради
з 25.09.2012, акціями Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року обрано члена Наглядової ради Девіда Хулліна. Девід Хуллін (паспорт PD № C23P33TJ8) обирається на посаду строком на три роки, до цього з 2003 року по січень 2013 року обіймав посаду перестрахового брокера в компанії Протекшн Ре/Таланкс, акціями
Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
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. Голова правління ПАТ «ХДІ страхування» Анна Проскуріна
27.02.2013 року
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Шановний акціонере!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів
Товариства.
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ».
Місцезнаходження товариства: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 5 квітня 2013
року.
Час початку загальних зборів акціонерів: о 13.00 в день проведення
загальних зборів.
Місце проведення загальних зборів: Київська обл., м. Бровари, вул.
Порошкова, 2, 5 поверх, актовий зал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: з 12.00 до 12.45 в день проведення загальних зборів за
місцем проведення загальних зборів, а саме: Київська обл., м.
Бровари, вул. Порошкова, 2, 5 поверх, актовий зал.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
буде складено станом на 24 годину 1 квітня 2013 року.
Для участі у загальних зборах, акціонер при собі повинен мати
документ, що посвідчує (ідентифікує) особу, а представник акціонера, крім того, документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК».
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ
ЗБК».
3. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2012
рік.
4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2012 рік.
5. Розгляд та затвердження висновків ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2012 рік.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та
балансу) ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2012 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ
«БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2012 рік
2011 рік
Усього активів
51872
57490
Основні засоби (залишкова вартість)
31389
31873
Довгострокові фінансові інвестиції
569
569
Запаси
8770
5222
Сумарна дебіторська заборгованість
9570
14045
Грошові кошти та їх еквіваленти
292
360
Нерозподілений прибуток
5720
6134
Власний капітал
25639
19919
Статутний капітал
65
65
Довгострокові зобов'язання
--------Поточні зобов'язання
24023
29227
Чистий прибуток (збиток)
(414)
(7143)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
259474
259006
Кількість власних акцій, викуплених протягом
--------періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--------власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
350
375
(осіб)
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється в робочі дні, а
саме у середу, четвер, п’ятницю з 9.00 по 12.00 за адресою:
07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2, каб. 8
адміністративного корпусу або безпосередньо перед початком
загальних зборів в день їх проведення – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з матеріалами, що стосуються питань порядку денного – член
наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» Риков Олександр Веніамінович (тел.: (04594) 5 44 14).
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, акціонери Товариства мають
звертатись із письмовою заявою на ім’я Голови Наглядової ради
Товариства за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул.
Порошкова, 2.
Пропозиції акціонерів щодо питань порядку денного загальних
зборів вносяться у письмовій формі не пізніше ніж 20 днів до дати
проведення загальних зборів.
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До уваги акціонерів!
Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» (Україна,
54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, код ЄДРПОУ 23399393)
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі – Товариство або ПАТ «Миколаївобленерго»), які відбудуться 4 квітня
2013 року об 11.00 за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська,
40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб.406).
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» – 4 квітня 2013 року з 9.30 до 10.45 за місцем
проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах, – 29 березня 2013 року на 24.00.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про
результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності
Товариства на 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за
2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи
ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних
дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012
році.
9. Затвердження Додаткової угоди до договору реструктуризації
заборгованості від 23.03.2011 р. №6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній*
2012 р.
2011 р.
Усього активів
967 948
876 642
Основні засоби
857 470
771 045
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
22 887
23 292
Сумарна дебіторська заборгованість
44 795
45 170
Грошові кошти та їхні еквіваленти
2 019
3 918
Нерозподілений прибуток
-343 202
-346 653
Власний капітал
335 073
292 141
Статутний капітал
39 660
39 660
Довгострокові зобов’язання
377 759
421 650
Поточні зобов’язання
229 015
142 457
Чистий прибуток (збиток)
32 289
49 005
Середньорічна кількість акцій (штук)
158 640 000 158 640 000
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пе3 628
3 605
ріоду (осіб)
* Дані за попередній період наведені з урахуванням першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
під час переходу на подання звітності за МСФЗ. Датою переходу
встановлено 01.01.2012 р.
Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Миколаївобленерго» необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам юридичних і фізичних осіб – довіреність,
оформлену згідно чинного законодавства, та паспорт.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 8.00
до 17.00, в п’ятницю – до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.48) за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в
день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх
проведення (4 поверх, каб. 406). Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з
економічної безпеки та правової політики Струлецький Ю.А.
Телефон для довідок: (0512) 49-14-80.
Дирекція ПАТ «Миколаївобленерго»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»
(далі – Товариство) (ідентифікаційний код 32363486;
місцезнаходження: 94404, Луганська область, місто Краснодон,
вулиця Комсомольська, будинок 5) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів: 3 квітня 2013
року об 11.00.
Місце проведення річних Загальних зборів: 94407, Луганська
область, місто Краснодон, площа Леніна, будинок 5, Палац
культури імені Молодої Гвардії, перший поверх, велика зала.
Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 3
квітня 2013 року о 10.00. Час закінчення реєстрації учасників
річних Загальних зборів: 3 квітня 2013 року о 10.45.
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 94407,
Луганська область, місто Краснодон, площа Леніна, будинок 5,
Палац культури імені Молодої Гвардії, фойє першого поверху.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у річних Загальних зборах акціонерів - 28 березня 2013 року
станом на 24.00.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами
діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства
7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру
його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на
підписання договору з членом Наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право
участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати
проведення Загальних зборів за адресою: 94404, Луганська
область, місто Краснодон, вулиця Комсомольська, будинок 5,
перший поверх, каб. 39, з понеділка по п'ятницю - з 9.00 до
15.00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день
проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що
посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ,
що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – провідний юрисконсульт
юридичного управління Кондратьєв Володимир Миколайович.
Телефон для довідок: (06435) 97542.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний
попередній
Усього активів
7258776
5842557
Основні засоби
4429602
2774179
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
130866
131348
Сумарна дебіторська заборгованість
1564524
1669906
Грошові кошти та їх еквіваленти
1478
5945
Нерозподілений прибуток
-750813
-548221
Власний капітал
2858093
1652014
Статутний капітал
1475228
1475228
Довгострокові зобов'язання
1938916
1897935
Поточні зобов'язання
1721452
1643348
Чистий прибуток ( збиток)
-323735
-144228
Середньорічна кількість акцій(шт.)
5900912000 5900912000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
14459
15415
періоду (осіб)
Генеральний директор ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»
О.А. Ангеловський

Телефон редакції: 456-24-60.

Повідомлення про проведення
чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «ДЕМАРК»
м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28
Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Банк «Демарк» відбудуться 5 квітня 2013 р. о 16.00 за адресою:
м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28 (корпус 2, кімн. 8).
Реєстрація акціонерів та/або їхні представників буде здійснюватися
05.04.2013 р. з 15.30 до 16.00 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, - 1 квітня 2012 р.
Порядок денний:
1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів банку.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження звіту Правління банку про підсумки роботи за
2012 р. та напрямки роботи на 2013 р.
4. Затвердження звіту Спостережної Ради банку про роботу в 2012
р.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 р.
6. Про висновок зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності
банку в 2012 р.
7. Затвердження річної фінансової звітності банку.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку банку.
9. Збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків.
10. Про приватне розміщення акцій.
11. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено
розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
12. Визначення уповноваженого органу банку, якому надаються
повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення
приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції (у разі потреби); письмового повідомлення
кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
13. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: отримувати від акціонерів письмові 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); проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного
розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового
викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.
14. Внесення змін до Статуту банку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний на Попередній
01.01.2013
на
01.01.2012
Усього активів
1 876 717
1 526 775
Основні засоби
67 709
44 549
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
201
41
Сумарна дебіторська заборгованість
297 280
2 289
Грошові кошти та їхні еквіваленти
119 757
98 064
Нерозподілений прибуток
700
631
Власний капітал
215 116
214 403
Статутний капітал
176 393
176 393
Довгострокові зобов'язання
614 895
535 416
Поточні зобов'язання
194 112
173 466
Чистий прибуток (збиток)
700
594
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 760 000 000 1 730 410 000
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом року (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері500
517
оду (осіб)
Акціонери та/або їхні представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням Банку
«Демарк» (м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28) у приймальні Голови Правління, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Голова Правління Оніщенко Лідія Олексіївна.
Голова правління банку «ДЕМАРК» Л.О. Оніщенко
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№ 40 (3590) 1 БЕРЕЗНЯ 2013 р.

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»
(код ЄДРПОУ: 14307452, адреса: Закарпатська обл.,
м. Мукачеве, вул. Берегівська, буд. 110) (далі – Товариство),
повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 4 квітня 2013 року о 12.00
за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. Берегівська-бічна, буд. 15,
конференц-зал адміністративного корпусу 3-ій поверх.
Початок реєстрації о 10.00, закінчення об 11.50
за київським часом 04.04.2013 р. за адресою м. Мукачево,
вул. Берегівська-бічна, буд. 15,
конференц-зал адміністративного корпусу 3-ій поверх.
Порядок денний:
1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів
Товариства;
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства;
3. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства;
4. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління;
5. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2012 р.,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради;
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2012 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.;
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2013 р. та погодження змін кодів основних видів діяльності;
9. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у
2012 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2012 р.;
10. Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії
наступних правочинів:
- від 26.11.12 р. про внесення змін та доповнень до договору
№ 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ», про
продовження строку дії та вартість договору на 2013 р.;
від 26.11.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору № 1 від 17.01.2000р. про спільну інвестиційну діяльність,
укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ» про продовження строку дії до 17.01.2014 р.;
від 22.08.2012 р. про внесення змін та доповнень до договору про переробку давальницької сировини № 260 від
06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS», про збільшення
строку дії договору;
- договору від 13.02.2012 р. про внесення змін та доповнень
до договору на переробку давальницької сировини № 1 від
01.12.2009 р., укладеного з LEAR CORPORATION HUNGARY,
щодо введення в дію Додатку 5.1.(F);
- № 7 від 24.02.2012 р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR
CORPORATION POLAND ІІ SP.Z O.O. про викладення додатку в
нової редакції;
- № 8 від 02.04.2012 р. до договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR
CORPORATION POLAND ІІ SP.Z O.O. про викладення п. 5.2
договору та додатків в нової редакції;
- договору купівлі продажу № БВ-12-29/1 від 04.09.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-31/1 від 20.09.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-35/1 від 11.10.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-36/1 від 24.10.2012 р.;
- договору купівлі продажу № БВ-12-42/1 від 24.12.2012 р.;
- додаткового договору від 10.04.2012 р. до договору про
відновлювану кредитну лінію № 327v-01-11 від 30.05.2011 р.
(зі змінами та доповненнями),укладеного між філією «Західне
РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 29.05.2012 р. про внесення змін до договору
про відновлювану кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011
р.(зі змінами та доповненнями),укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 05.10.2012 р. про внесення змін до договору
про відновлювану кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011
р.(зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від
11.09.2012 р. укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит»
та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
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- договору від 06.11.2012 р. про внесення змін до договору
про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р.
укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 04.01.2013 р. про внесення змін до договору
про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р.
укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
- договору від 29.05.2012 р. про внесення змін до іпотечного
договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- договору від 06.07.2012 р. про внесення змін до іпотечного
договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- договору від 17.09.2012 р. про внесення змін до іпотечного
договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- договору від 06.11.2012 р. про внесення змін до іпотечного
договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534;
- договору доручення № БВ-12-29 від 04.09.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-31 від 20.09.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-35 від 11.10.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-36 від 24.10.2012 р.;
- договору доручення № БВ-12-42 від 24.12.2012 р.
11. Надання згоди на внесення змін до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від 31.05.2011 р.
12. Прийняття рішення про продовження строку кредитування
в АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
13. Дострокове припинення повноважень голови, членів Ревізійної комісії товариства та обрання голови, членів Ревізійної
комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».
14. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення
в нової редакції.
15. Попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
за 2012 рік ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»
(тис. грн.)
період
Найменування показника
Звітний Попередній
Усього активів
156237
62889
Основні засоби
75318
12034
Довгострокові фінансові інвестиції
50768
Запаси
842
1107
Сумарна дебіторська заборгованість
18085
38713
Грошові кошти та їх еквіваленти
284
69
Нерозподілений прибуток
55066
4464
Власний капітал
57481
15546
Статутний капітал
1477
1477
Довгострокові зобов'язання
49713
Поточні зобов'язання
44128
47343
Чистий прибуток (збиток)
9198
2765
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5909832
5909832
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері2923
2972
оду (осіб)
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт,
представникам – довіреність, оформлену згідно законодавства України та інші документи згідно законодавства України.
Акціонерам, бажаючим внести пропозиції щодо порядку денного не пізніше як за 20 днів до початку зборів надсилати
письмові звернення за адресою: м. Мукачеве, вул. Берегівська, буд.110, або бажаючі ознайомитися з матеріалами, підготовленими до зборів, просимо звертатися у робочий час та у
робочі дні в кабінет юридичної служби заводу за зазначеною
адресою до посадової особи Лакіза О.Є.
Довідки за тел.: 8(03131) 2-31-52.
Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 29.03.2013 р.
Наглядова рада Товариства

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
«АТЛАНТ»
(надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ- 19016506,
місцезнаходження – 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 37)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться
26 квітня 2013 року о 14.00 за адресою:
02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 37, офіс 1.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за
рахунок додаткових внесків.
8. Про приватне розміщення акцій та затвердження протоколу рішення
про приватне розміщення та проспекту емісії акцій.
9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачається
розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про
розміщення.
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення
приватного розміщення акцій, затвердження результатів та звіту приватного розміщення акцій, повідомлення акціонерів про прийняті
рішення та про можливість реалізації переважного права на придбання
розміщуваних Товариством акцій та опублікування повідомлення про це
в офіційному друкованому органі; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки
результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження)
у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про
відмову від розміщення акцій затвердження результатів приватного
розміщення акцій.
11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо отримання від акціонерів письмові підтвердження про
відмову від використання свого переважного права на придбання акцій,
проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, проводити дії щодо забезпечення
приватного розміщення акцій, проводити дії щодо здійснення
обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати
здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
Реєстрація учасників 26 квітня 2013 року з 13.00 до 13.45 за місцем
проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність
на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 22 квітня 2013 р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства:
02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 37, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.30 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою:
02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 37, офіс 1. Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Шевчук Лариса Володимирівна, тел.: 574-05-04.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
27918
85220
Основні засоби
7867
7248
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
10953
74583
Грошові кошти та їхні еквіваленти
332
352
Нерозподілений прибуток
2360
992
Власний капітал
2566
1198
Статутний капітал
206
206
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
25352
84022
Чистий прибуток (збиток)
1368
(490)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
20623
20623
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Телефон редакції: 456-24-60.

-

-

297
282
Генеральний директор

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВБУДКОМ»
(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ-24934463,
місцезнаходження – 01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, 10)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться
5 квітня 2013 року об 11.00 за адресою:
03039, м.Київ, просп. Червонозоряний, буд. 119, оф. 1.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту
зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
8. Про реорганізацію Приватного акціонерного товариства
«Київська будівельна компанія «Київбудком» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про призначення комісії з припинення Приватного
акціонерного товариства «Київська будівельна компанія
«Київбудком» та визначення її повноважень.
10. Про умови та порядок обміну акцій Приватного
акціонерного товариства «Київська будівельна компанія
«Київбудком» на частки в статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю.
11. Про оцінку та умови викупу акцій Приватного акціонерного
товариства «Київська будівельна компанія «Київбудком».
12. Про затвердження Плану перетворення та Порядку перетворення товариства.
Реєстрація учасників 5 квітня 2013 року з 10.30 до 10.45 за
місцем проведення зборів, за адресою: 03039, м.Київ, просп.
Червонозоряний, буд. 119, оф. 1. Для реєстрації учасникам
загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах,
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах - 1 квітня 2013 р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та
уповноважені особи можуть ознайомитись за адресою: 03039,
м.Київ, пр-т Червонозоряний, буд 119, оф 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00),
а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 03039, м.Київ, просп. Червонозоряний, буд.
119, оф. 1.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –генеральний директор Білопуп О.В.,
тел. 451-87-87.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
116437
146862
Основні засоби
26913
31578
Довгострокові фінансові інвестиції
401
401
Запаси
30399
38484
Сумарна дебіторська заборгованість
44380
62603
Грошові кошти та їх еквіваленти
533
538
Нерозподілений прибуток
800
2820
Власний капітал
24027
26048
Статутний капітал
19
19
Довгострокові зобов'язання
3074
3074
Поточні зобов'язання
88153
116545
Чистий прибуток (збиток)
-2020
-20001
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1000
1000
Кількість власних акцій, викуплених протя---------------гом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
---------------викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
268
450
(осіб)
Генеральний директор
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РАХІВСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
РОБІТНИЧОГО ПОСТАЧАННЯ»
(далі – «Товариство»)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
1.2. Організаційно-правова
форма емітента
1.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента
1.5. Міжміський код, телефон
та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента

Закрите акцiонерне товариство «Рахівська торгівельна організація робітничого постачання»
Закрите акціонерне товариство
00275530
90600, Закарпатська обл., Рахівський район, м. Рахів, вул. Карпатська, буд. 8 «а»
(03132) 2-16-87, (03132) 2-16-87
zatrachivtorp@emitent.net.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(місцезнаходження: 81400, Львівська область,
м. Самбір, вул. Децика, 16)
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться
4 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: Україна, Львівська область,
м. Самбір, вул. Децика, 16, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів
розпочнеться о 10.00 та закінчиться о 10.50.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах
складається станом на 24 годину 29 березня 2013 року.
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за
2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального
директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства
за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку
Товариства у 2013 році.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної
вартості.
Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах
представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком
денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за
місцезнаходженням Товариства (м. Самбір, вул. Децика, 16 (приймальна)) у робочі дні з 10.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів
- також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за
порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Яхван Ярослав Васильович, контактний тел. (03226) 32-215, 34-044.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)*
Період
Найменування показника
Звітний
Попередній
Усього активів
4944
5602
Основні засоби
2126
1730
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1763
2248
Сумарна дебіторська заборгованість
1025
1615
Грошові кошти та їх еквіваленти
30
9
Нерозподілений прибуток
-1776
-1190
Власний капітал
1034
1034
Статутний капітал
1000
1000
Довгострокові зобов'язання
717
1137
Поточні зобов'язання
4738
4207
Чистий прибуток (збиток)
-769
-586
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4000000
4000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
70
77
(осіб)
Генеральний директор Яхван Я.В.
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1.7. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково викод/в
ристовується емітентом для
розкриття інформації
Інформація про зміну власників ак1.8. Вид особливої інформації цій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення
2.1. Відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників
іменних цінних паперів Товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 14.02.2013 року, та отриманого Товариством 26.02.2013 року, повідомляємо про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:
фізична особа збільшила кількість належних їй акцій на 172246 шт.,
внаслідок чого стала власником 201933 шт. акцій Товариства, що
становить 44,6698 відсотків від загальної кількості акцій Товариства.
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. Директор Фалтічко О.Ш.
27 лютого 2013 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОРЛАН-ТРАНС»
(код ЄДРПОУ 05461378, місцезнаходження 79024, м. Львів, вул. Пластова, 4) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 26 квітня 2013 об 11.00 за адресою: 79024, м. Львів, вул.
Пластова, 4, адміністративна будівля, 4-й поверх.
Реєстрація акціонерів та їхніх представників відбудеться в день та за
місцем проведення загальних зборів з 10.00 до 10.45.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлено 22 квітня 2013 р.
Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, чи
інший документ з фотокарткою, що посвідчує особу, а представникам
акціонерів – паспорт і доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних
зборів, затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік, розподіл прибутку і збитків товариства, перспективи розвитку на 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради за результатами господарської діяльності Товариства у 2012 році.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2012році.
5. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного зборів під час підготовки до зборів та з проектами рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: м.
Львів, вул. Пластова, 4, кабінет №2 - щосереди з 12.00 до 15.00 та/чи
по тел. 0322 94-03-05, а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Голова правління Хромець В.І.
Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання
депозитарних послуг, акціонерам необхідно звернутися до зберігача та
особисто укласти Договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі
зберігачем.
Реквізити зберігача, у якого емітент відкрив рахунки в цінних паперах
власникам акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова
компанія «Трансферт», 01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 32-В,
приміщення 112-113, тел. (044) 220-00-27.
За консультаціями по всім питанням участі в зборах звертатись до
реєстраційної комісії зборів - ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» по
тел. ((044) 220-00-27.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Період
Період
Найменування показника
попередній
звітний
Усього активів
11357
10617
Основні засоби
10506
9746
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
114
109
Сумарна дебіторська заборгованість
732
756
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
3
Нерозподілений прибуток
-12720
-13121
Власний капітал
11556
11556
Статутний капітал
1433
1433
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
11088
10749
Чистий збиток
269
-132
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
10
7
(осіб)
ПАТ «Орлан-Транс»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУДОВИЙ
КОЛЕКТИВ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 32255892, місцезнаходження: 11555,
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Поліське, вул. Лугинська, 76)
повідомляє, що позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», які відбулися 26.02.2013 року та оформлені протоколом від 26.02.2013 року (далі
– загальні збори), прийнято рішення припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод»
шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з додатковою
відповідальністю «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» та призначено комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» у складі: Голова комісії Волошенко Р.В., члени комісії: Вигівський С.П., Шатун С.П.
На підставі рішення загальних зборів державним реєстратором Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області внесено
запис до ЄДР про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи.
Відповідно до чинного законодавства України кредитори Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» у
строк 2 (два) місяці з дня публікації повідомлення про припинення Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», але не пізніше ніж до 26.04.2013 року можуть подавити Приватному акціонерному товариству «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» заяви про виконання зобов’язань перед ними. Заяви подаються
на ім’я Голови комісії з припинення за адресою: 11555, Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Поліське, вул. Лугинська, 76. Заява подається
у робочі дні з 10.00 до 17.00 не пізніше ніж до 26.04.2013 року.
Комісія з припинення ПрАТ «ТК «Коростенський щебзавод»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУДОВИЙ
КОЛЕКТИВ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
«Трудовий колектив «Коростенський
щебзавод»
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДР- 32255892
ПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента
11555, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Поліське,
вул.Лугинська, 76
1.5. Міжміський код, телефон та
(04142) 6-64-42
факс емітента
1.6. Адреса сторінки в мережі
tk-kschz.prat.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
1.7. Електронна поштова адреса
scheben@kor.zt.ukrtel.net
емітента
1.8. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про викуп власних акцій
Позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», які відбулися 26
лютого 2013 року (Протокол № б/н), прийнято рішення здійснити викуп
акції у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери голосували проти прийняття позачерговими загальними зборами рішення про
припинення діяльності товариства та звернулися до товариства з письмовою заявою. Ціна викупу встановлюється за домовленістю сторін, але
не нижча за ринкову вартість.
Викуп здійснюється шляхом укладення договорів купівлі-продажу простих
іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив
«Коростенський щебзавод» з акціонерами, які голосували проти прийняття
позачерговими загальними зборами рішення про припинення діяльності
Товариства та звернулися до Товариства з письмовою вимогою. Період
викупу з 27.02.2013 року по 28.03.2013 року включно. Кількість акцій, що
підлягають викупу становить 0 штук простих іменних акцій, номінальною
вартістю 1 (одна) грн. 00 коп., бездокументарної форми існування, загальною номінальною вартості 0 (нуль) грн. 00 коп., у співвідношенні до статутного капіталу – 0 %. Ринкова вартість акцій Приватного акціонерного
товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» становить 1,51
грн. за одну штуку акції Приватного акціонерного товариства «Трудовий
колектив «Коростенський щебзавод».
Метою викупу акцій є захист прав акціонерів.
Прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував
даті прийняття рішення про викуп акцій становить 6,58 грн. (за 2012 рік).
Акціонери, які володіють 10 і більше відсотками акцій за станом до
викупу акцій відсутні.
Станом на дату прийняття рішення про викуп акцій члени ради та виконавчого органу не будуть продавати належні їм акції Товариства.
Емітент не володіє простими іменними акціями власної емісії.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 19/06/1/11, дата реєстрації
17.02.2011 року, дата видачі 17.02.2011 року, видане Житомирським
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
Голова комісії з припинення ПрАТ «ТК «Коростенський щебзавод»
Р.В. Волошенко

Телефон редакції: 456-24-60.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ
ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ»
(місцезнаходження: Запорізька обл., Якимівський р-н,
смт Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд.134)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів
Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства
від 15.02.2013 року на 02.04.2013 року о 14.00:
Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка,
вул. Калініна, 60, корпус №5, кімната №22.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної
Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової
звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2012 році та вирішення питання
щодо виплати дивідендів і затвердження їх розміру.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис.грн.)
Показники
2012
2011
Усього активів
2625
2532
Основні засоби
3547
3401
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
82
48
Сумарна дебіторська заборгованість
95
75
Грошові кошти та їхні еквіваленти
107
126
Нерозподілений прибуток
212
118
Власний капітал
2625
2531
Статутний капітал
2395
2395
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1
Чистий прибуток (збиток)
94
(101)
Середньорічна кількість акцій
239460 239460
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
10
9
Акціонери (їхні представники) реєструються для участі у річних
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення. Початок
реєстрації акціонерів – 13.00, закінчення реєстрації – 13.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у
річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 27 березня 2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних
Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу
(паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників
юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту
акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їхніх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх
представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Коса
Пересип, 134, адміністративний корпус, кімната № 2 до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні:
понеділок – п’ятниця з 9.00 по 16.00; та в день проведення річних
Загальних зборів акціонерів за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Калініна, 60, корпус №5, кімната №22. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Директор Товариства Кузнєцова Є.В.
Довідки за телефоном: (061) 2860700.
Дирекція АТ «Салют»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «ДАПКО»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАПКО» (далі Товариство) за місцезнаходженням Товариства: 91055 м. Луганськ, вул. Пушкіна,3, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18
квітня 2013 р о 18.00. Місце проведення річних загальних зборів Товариства відбудеться за адресою: 91055 м. Луганськ, вул. Пушкіна, 3, четвертий
поверх, кім 411. Ця дата визначена Наглядовою радою Товариства. Початок зборів о 18 00і. Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем
проведення зборів з 17.00 до 18.00 18.04.2013 р. Час закінчення реєстрації акціонерів 1800 годин. 18.04.2013 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –на 24 годину
12.04.2013 р. Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
паспорт, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерівпаспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства; свідоцтво про народження дитини-батькам
малолітньої дитини-акціонера, яка не досягла 14 років; З матеріалами, що
необхідні для підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою м. Луганськ, вул. Пушкіна, буд.3 кім. 411 в робочі дні в
період робочого часу з 9.00 до 18.00, крім суботи та неділі, перерва з
12.00 до 13.00. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами-юрисконсульт Якунін. В.В.
Довідки за телефоном: 0642-33-15-37.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно
з порядом денним загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту та прийняття рішень порядку денного загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за
2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та затвердження висновків Ревізора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізора.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків, прийняття
рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства
у 2012 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням їх характеру
та їх граничної совокупної вартості та надання повноважень щодо укладення таких договорів, які можуть вчинятись протягом 2013 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний Попередній
2012 р.
2011 р.
Усього активів
11962,4
10821,7
Основні засоби
8606,0
8243,3
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
237,3
240,8
Сумарна дебіторська заборгованість
2562,2
1922,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
179,8
202,6
Нерозподілений прибуток
(1126,0)
(1434,0)
Власний капітал
2077,7
1029,3
Статутний капітал
2028,4
2028,4
Довгострокові зобов’язання
8590,5
8618,4
Поточні зобов’язання
1294,2
1174,0
Чистий прибуток (збиток)
139,7
(724,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1635800
1635800
Кількість власних акцій викуплених протягом пе0
0
ріоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас0
0
них акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
12
20
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законом.
Голова Правління ПрАТ «ДАПКО» Дірін Д.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»

ки у статутному капіталі правонаступника Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод».
Для обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Трудовий
колектив «Коростенський щебзавод» на письмові зобов’язання
про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» акціонерами подаються письмові заяви на ім’я
Голови комісії з припинення за адресою: 11555, Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Поліське, вул. Лугинська, 76. Заява
складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з
10.00 до 17.00. У день подачі акціонером заяви йому видається
письмове зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі
правонаступника Приватного акціонерного товариства «Трудовий
колектив «Коростенський щебзавод». У разі неподання заяви акціонерам все рівно (у межах строків першого етапу обміну акцій
Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства) виписуються письмові зобов’язання про видачу частки
у статутному капіталі правонаступника Приватного акціонерного
товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод».
На другому етапі, який розпочинається з дня проведення установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий
колектив «Коростенський щебзавод» – правонаступника Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», утвореного в результаті реорганізації Приватного
акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», відбувається обмін письмових зобов’язань на частки у
статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю
«Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» у відповідності з
отриманими на першому етапі письмовими зобов’язаннями про
видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється
внаслідок реорганізації та видачі документів, що підтверджують
їхнє право власності на частку у статутному капіталі Товариства з
додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Коростенський
щебзавод».
Термін отримання часток у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Коростенський
щебзавод» в обмін на письмові зобов’язання не обмежується.
Обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступника
Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» дорівнював розміру
статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» до реорганізації.
Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій
належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного
товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» до
перетворення.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з припинення ПрАТ «ТК «Коростенський щебзавод»
Р.В. Волошенко

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості:
1.1. Повне найменування еміПриватне акціонерне товариство
тента
«Трудовий колектив «Коростенський щебзавод»
1.2. Організаційно-правова
Приватне акціонерне товариство
форма емітента
1.3.Ідентифікаційний код за
32255892
ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітен- 11555, Житомирська обл., Корота
стенський р-н, с. Поліське, вул.
Лугинська, 76
1.5. Міжміський код, телефон
(04142) 6-64-42
та факс емітента
1.6. Адреса сторінки в мережі
tk-kschz.prat.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
1.7. Електронна поштова адscheben@kor.zt.ukrtel.net
реса емітента
1.8. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання,
поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента
Позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного
товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», які
відбулися 26 лютого 2013 року (Протокол № б/н), прийнято рішення («За» – 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які
беруть участь у зборах, «Проти» – 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах) про припинення Приватного акціонерного товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» шляхом реорганізації через перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод».
Метою даної реорганізації є мінімізація витрат акціонерного товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційноправової форми, як приватне акціонерне товариство.
При перетворенні Приватного акціонерного товариства «Трудовий
колектив «Коростенський щебзавод» всі його майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять
до його правонаступника – Товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», розмір статутного капіталу якого становить 1 700 030 (один мільйон сімсот
тисяч тридцять) грн. 00 коп.
Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства здійснюється у два етапи.
На першому етапі, який починається з 27.02.2013 року та закінчується 26.04.2013 року в обмін на акції Приватного акціонерного
товариства «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» всім
акціонерам виписуються письмові зобов’язання про видачу част-
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
(код за ЄДРПОУ 03761538, місцезнаходження: 62600, Харківська обл.,
Великобурлуцький р-н, смт Великий Бурлук, вул. Сільгосптехніка, 10)
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
2 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: Харківська обл.,
смт Великий Бурлук, вул. Сільгосптехніки, 10, адміністративна будівля.
Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.50 у день та за місцем
проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі
в загальних зборах, складається станом на 24 годину 27.03.2013.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності
Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку
покриття збитків.
8. Про припинення шляхом перетворення.
9. Про призначення (покладання функції) комісії по припиненню (перетворенню).
10. Про порядок і умови здійснення перетворення.
11. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.
12. Про умови обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають
цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про перетворення.
13. Про порядок та строк пред’явлення вимог кредиторами.
14. Про затвердження плану перетворення.
15. Про вирішення питань щодо визначення та затвердження ринкової
вартості цінних паперів.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОЗАЗ-АЗОВ»
(надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Калініна, 60,
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів
Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від
15.02.2013 року на 02.04.2013 року о 16.00 за адресою: 72563,
Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул.
Калініна, 60, корпус №5, кімната №27, з наступним порядком
денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів
акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження
висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі
фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за
підсумками діяльності Товариства у 2012 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів і затвердження їх розміру.
8. Затвердження звіту про наслідки обміну акцій Приватного
акціонерного товариства «АВТОЗАЗ-АЗОВ», що припиняється
шляхом перетворення, на письмові зобов'язання про отримання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЗАЗ-АЗОВ», що створюється шляхом перетворення.
9. Затвердження Передавального акту від Приватного
акціонерного товариства «АВТОЗАЗ-АЗОВ» до ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЗАЗ-АЗОВ», що
створюється шляхом перетворення.
10. Про уповноваження на підписання Передавального акту від
Приватного акціонерного товариства «АВТОЗАЗ-АЗОВ» до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЗАЗАЗОВ», що створюється шляхом перетворення.
11. Про уповноваження Комісії з реорганізації Приватного
акціонерного товариства «АВТОЗАЗ-АЗОВ» на вчинення
відповідних дій у зв’язку із припиненням Приватного
акціонерного товариства «АВТОЗАЗ-АЗОВ» шляхом перетворення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
3139
3043
Основні засоби
2261
2272

Телефон редакції: 456-24-60.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Період
Найменування показників
звітний
попередній
2011 р.
2012 р.
Усього активів
252,6
306,8
Основні засоби
217,4
229,3
Довгострокові фінансові інвестиції
–
Запаси
8,2
Сумарна дебіторська заборгованість
34,9
68,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,3
0,4
Нерозподілений прибуток
–
Власний капітал
793,0
793,0
Статутний капітал
249,1
249,1
Довгострокові зобов’язання
86,1
86,4
Поточні зобов’язання
55,3
146,9
Чистий прибуток (збиток)
(48,6)
(122,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
996 280
996 280
Кількість власних акцій, викуплених про0
0
тягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачена на ви0
0
куп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1
1
(осіб)
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, Харківська обл.,
смт Великий Бурлук, вул. Сільгосптехніки, 10, адміністративна будівля). Відповідальна особа – Директор Бражнік В.О. В день проведення
зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення
зборів.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.
Директор Бражнік В.О.

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
122
98
Сумарна дебіторська заборгованість
183
111
Грошові кошти та їх еквіваленти
542
475
Нерозподілений прибуток
768
696
Власний капітал
3115
3043
Статутний капітал
2302
2302
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
24
Чистий прибуток (збиток)
72
(38)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
230265
230265
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері25
25
оду (осіб)
Акціонери (їхні представники) реєструються для участі у річних
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення. початок
реєстрації – 15.00, закінчення реєстрації – 15.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати
участь у річних Загальних зборах акціонерів –станом на 24 годину 27 березня 2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу
(паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників
юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту
акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери
(їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження
Товариства: 72563, Запорізька обл., Якимівський район, смт
Кирилівка, вул. Калініна, 60, адміністративний корпус, кімната
№ 2 до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів
акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 16.00; та
в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 72563, Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Калініна, 60, корпус №5, кімната №27. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Голова комісії з реорганізації Товариства Ніколаєв Микола Васильович
Контактна особа: Ніколаєв Микола Васильович.
Довідки за телефоном: (061) 286-07-00.
Комісія з реорганізації АТ «АвтоЗАЗ-АЗОВ»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента –

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 31681672
1.4. Місцезнаходження емітента – 03118, м.Київ, пр.Червонозоряний, 150
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 201-5405, (044) 521-74-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента - mіvanenko@persha.kіev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.persha.kіev.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до
вимог розділу ІІІ цього Положення - Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
2. Текст повідомлення
Радою директорів Товариства 28.02.2013 р. було прийнято рішення про створення Чортківського відділення Чернівецького управління, Скала-Подільського відділення Чернівецького управління,
Борщівського відділення Чернівецького управління, Летичівського
відділення Хмельницької дирекції, Кам’янець-Подільського відділення
Хмельницької дирекції, Дунаєвецького відділення Хмельницької
дирекції, Волочиського відділення Хмельницької дирекції, Красилівського відділення Хмельницької дирекції, Старокостянтинівського
відділення Хмельницької дирекції, Житомирського відділення, Деражнянського відділення Хмельницької дирекції, Тернопільського
відділення Хмельницької дирекції, Барського відділення Вінницької
дирекції, Черкаського відділення Черкаського управління, Ковельського відділення Волинського управління, Бахчисарайського
відділення Кримської дирекції, Першого Алуштинського відділення
Кримської дирекції, Другого Алуштинського відділення Кримської
дирекції, Феодосійського відділення Кримської дирекції, Сімферопольського відділення Кримської дирекції, Першого Калуського
відділення Івано-Франківського управління та Другого Калуського
відділення Івано-Франківського управління.
Причини прийняття такого рішення - у зв’язку з виробничою необхідністю приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша».
Повне найменування та місцезнаходження Чортківського відділення - Чортківське відділення Чернівецького управління приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 48500,
Тернопільська область, м. Чортків, вул. Шевченка, 42А.
Повне найменування та місцезнаходження Скала-Подільського
відділення - Скала-Подільське відділення Чернівецького управління приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Перша», 48720, Тернопільська область, Борщівський р-н, смт.
Скала-Подільська, вул. Купчинського, 13.
Повне найменування та місцезнаходження Борщівського відділення - Борщівське відділення Чернівецького управління приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 48700,
Тернопільська область, м. Борщів, вул. Я. Кондри, 1.
Повне найменування та місцезнаходження Летичівського відділення - Летичівське відділення Хмельницької дирекції приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 31500,
Хмельницька обл., смт. Летичів, вул. Белавіна, 8/1.
Повне найменування та місцезнаходження Кам’янець-Подільського
відділення - Кам’янець-Подільське відділення Хмельницької дирекції приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Перша», 32302, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський,
вул. Гагаріна, 65.
По вне найменування та місцез находження Дунаєвецько го
відділення - Дунаєвецьке відділення Хмельницької дирекції приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»,
32401, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 28.
Повне найменування та місцезнаходження Волочиського відділення - Волочиське відділення Хмельницької дирекції приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 31203,
Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 7.
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Повне найменування та місцезнаходження Красилівс ького
відділення - Красилівське відділення Хмельницької дирекції
приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 31002, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Грушевського, 33.
Повне найменування та місцезнаходження Старокостянтинівського
відділення - Старокостянтинівське відділення Хмельницької дирекції приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Перша», 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул.
К. Острозького, 24.
Повне найменування та місцезнаходження Житомирського
відділення - Житомирське відділення приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Перша», 10002, м. Житомир,
Путятинський майдан, 2, офіс 513.
Повне найменування та місцезнаходження Деражнянського
відділення - Деражнянське відділення Хмельницької дирекції приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»,
32200, Хмельницька область, м. Деражня, вул. Подільська, 57.
Повне найменування та місцезнаходження Тернопільського
відділення Хмельницької дирекції - Тернопільське відділення
Хмельницької дирекції приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Перша», 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 25.
Повне найменування та місцезнаходження Барського відділення
- Барське відділення Вінницької дирекції приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Перша», 76018, Вінницька область, м. Бар, пл. Пам’яті, 13, кімната 12.
Повне найменування та місцезнаходження Черкаського відділення
- Черкаське відділення Черкаського управління приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 33013, м.
Черкаси, бульв. Шевченка, 389, кімната 24.
Повне найменування та місцезнаходження Ковельського відділення - Ковельське відділення Волинського управління приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 45000,
Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 2.
Повне найменування та місцезнаходження Бахчисарайського
відділення - Бахчисарайське відділення Кримської дирекції приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»,
98403, АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 34.
Повне найменування та місцезнаходження Першого Алуштинського відділення – Перше Алуштинське відділення Кримської дирекції приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Перша», 98500, АР Крим, м. Алушта, вул. Піонерська, 17.
Повне найменування та місцезнаходження Другого Алуштинського
відділення – Друге Алуштинське відділення Кримської дирекції
приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 98500, АР Крим, м. Алушта, вул. Леніна, 116а.
Повне найменування та місцезнаходження Феодосійського
відділення - Феодосійське відділення Кримської дирекції приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»,
98100, АР Крим, м. Феодосія, пров. Мопровський, 17.
Повне найменування та місцезнаходження Сімферопольського
відділення - Сімферопольське відділення Кримської дирекції приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»,
95034, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 77/4, оф. 116а.
Повне найменування та місцезнаходження Першого Калуського
відділення – Перше Калуське відділення Івано-Франківського управління приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Перша», 77304, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Каракая, 9.
Повне найменування та місцезнаходження Другого Калуського
відділення – Друге Калуське відділення Івано-Франківського управління приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Перша», 77301, Івано-Франківська область, м. Калуш, пл. Героїв, 28, оф. 2.
Функції, які виконуватимуть відділення, - укладатимуть договори
страхування, вчинятимуть дії з врегулювання страхових випадків.
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. Генеральний директор Н.В. Безбах
28.02.2013 р.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Правління ЗАТ «ЦУНІВ»
(код ЄДРПОУ - 13804148)
повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться
01.04.2013 року о 9.00 за адресою:
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Заверщиця, вул. І.Франка, 111
з наступним порядком денним:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2012 роках.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2011-2012 роки.
4. Про реорганізацію акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Про створення Комісії з реорганізації акціонерного товариства.
6. Про граничний термін подання вимог кредиторами Товариства.
7. Про умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах розпочнеться о 8.45
01.04.2013 року за місцем їх проведення.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
зборах: 25.03.2013 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2011-2012 роки (у тис грн.)
Найменування показника
Період
Попередній Звітний
Усього активів
1074.4
1054.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1065.2
1054.6
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
8.2
0
Грошові кошти та їхні еквіваленти
1.0
0
Нерозподілений прибуток
-194.0
-214.0
Власний капітал
229.7
229.7
Статутний капітал
479.0
479.0
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
559.5
560.0
Чисельність працівників на кінець періоду
1
1
(осіб)
З проектами рішень з питань порядку денного зборів акціонери
можуть ознайомитися в голови Правління Товариства Єлиїва Ю.В. у
робочі дні з 10.00 до 17.00 за місцезнаходженням підприємства.
Голова Правління Товариства Єлиїв Ю.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕРЕГІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДАКОР ВЕСТ»

(код ЄДРПОУ 00443468)
Місцезнахоження: 90200 Закарпатська обл., м. Берегове, вул.
Сільвая, 3.
Публічне акціонерне товариство «Берегівський м’ясокомбінат»,
(надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 5 квітня 2013 року о
12.00 за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сільвая, 3,
у кім. №1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 до 11.30.
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам,
які представляють повноваження акціонерів, мати документ,
оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 1 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за
2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства;
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
13264,2
13114,2
Основні засоби
8764,4
8771,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
16,9
21,6
Сумарна дебіторська заборгованість
4482,6
4324,8
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,1
0,8
Нерозподілений прибуток (збиток)
-6335,6
-6146,4
Власний капітал
6146,4
5700
Статутний капітал
10298,6
10298,6
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
889,2
889,2
Чистий прибуток (збиток)
-189,3
-227,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
41194,4
41194,4
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх
викуп
Чисельність працівників
7
7
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів
та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності
Товариства за місцезнаходженням ПАТ «Берегівський м’ясокомбінат»
у робочі дні з 9.00 до 16.00 у кім. №1. Відповідальна особа за
ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних
зборів акціонерів – Директор Штефанюк В.Ф. За детальною
інформацією звертатися за тел. (03141) 4-30-98.
Директор ПАТ «Берегівський м’ясокомбінат» Штефанюк В.Ф.

Телефон редакції: 456-24-60.

(код ЄДРПОУ 03118357)
Місцезнаходження: Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 184.
Публічне акціонерне товариство «Дакор Вест», (надалі Товариство),
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 12 квітня 2013 року о 12.00 за адресою:
Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 184 у кім. №1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 до 11.30.
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам,
які представляють повноваження акціонерів, мати документ,
оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 8 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за
2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
9. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства,
затвердження положень у нових редакціях.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
72431,9
77891
Основні засоби
4940,7
5826
Довгострокові фінансові інвестиції
40065,0
40104
Запаси
4,8
0
Сумарна дебіторська заборгованість
24775,0
29289
Грошові кошти та їх еквіваленти
208,3
11
Нерозподілений прибуток (збиток)
(22787,3) (20005)
Власний капітал
66876,8
69659
Статутний капітал
1429
1429
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов'язання
8222
Чистий прибуток (збиток)
(2782,3)
(2980)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5714284 5714284
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Чисельність працівників
2
8
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного
зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської
діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «Дакор Вест», у
робочі дні з 9.00 до 16.00 у приймальній Директора (кім. №1).
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами
по підготовці до загальних зборів акціонерів – Директор
Романовський Ю.М. За детальною інформацією звертатися за
тел. (03656) 3-31-84.
Директор ПАТ «Дакор Вест» Романовський Ю.М.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повне найменування емітента:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00725223
Місцезнаходження емітента: 97600, АР Крим, м. Білогірськ, Зеленогірське
шосе, 1
Номер телефону керівника емітента: (050) 646-94-59
Електронна поштова адреса: vat_atp29@atrep.com.ua
Генеральний директор Вдовиченко Юрiй Павлович звiльнений за власним
бажанням.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3,19000%.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1,5 роки.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
Голова наглядової ради Вдовиченко Олександр Федорович звiльнений.
Акцiями Товариства не володiє.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4,5 роки.
Член наглядової ради Кудряшов Євген Григорович звiльнений.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,38600%.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4,5 роки.
Член наглядової ради Голубенко Галина Миколаївна звiльнена.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3,48000%.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4,5 роки.
Голова наглядової ради Бочаров Сергiй Олексiйович призначений.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 18,05 %.
Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - голова
правлiння ВАТ «Голуба нива».
Член наглядової ради Вдовиченко Емiлiя Вiкторiвна призначена.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 22.11%.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - викладач.
Член наглядової ради Вдовиченко Юрiй Павлович призначений.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3,19000%.
Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - генеральний директор ПрАТ «Голуба нива».
Рiшення прийнято загальними зборами 27.02.2013 р.
Фізичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.
Генеральний директор Вдовиченко Ю.П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ім. ТЕЛЬМАНА»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ім. ЩОРСА»

(код ЄДРПОУ 03779685)
Місцезнахоження: 42071, Сумська обл., Роменський р-н., с. Погожа
Криниця, вул. Леніна, 17.
Публічне акціонерне товариство «ІМ. ТЕЛЬМАНА», (надалі Товариство),
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 09 квітня 2013 року о 13:00 годині за
адресою: Сумська область, Роменський р-н., село Погожа Криниця, вул.
Леніна, буд. 17, кім. № 1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 12.15 до 12.45. Акціонерам
мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які
представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений
відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 3 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого
органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012
р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про
припинення повноважень ревізійної комісії;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду,
виконавчий орган;
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
6605
6486
Основні засоби
1596
1691
Довгострокові фінансові інвестиції
3
3
Запаси
538
396
Сумарна дебіторська заборгованість
4159
2826
Грошові кошти та їх еквіваленти
284
280
Нерозподілений прибуток (збиток)
2328
3075
Власний капітал
578
578
Статутний капітал
1568
1568
Довгострокові зобов'язання
119
Поточні зобов'язання
2012
802
Чистий прибуток (збиток)
-748
-1930
Середньорічна кількість акцій (шт.)
78400
78400
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Чисельність працівників
2
3
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися
з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та
вищезазначених
показників
фінансово-господарської
діяльності
Товариства за місцезнаходженням ПАТ «ім. Тельмана» у робочі дні з
9.00 до 16.00 у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення
акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів Директор Іващенко О.В. За детальною інформацією звертатися за тел.
(05448) 948-11.
Директор ПАТ «ІМ. ТЕЛЬМАНА» Іващенко О.В.

(код ЄДРПОУ 03779610)
Місцезнахоження: 42065, Сумська обл., Роменський р-н, с. Біловоди,
бул. Щорса, 2.
Публічне акціонерне товариство «ім. Щорса», (надалі Товариство),
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 9 квітня 2013 року о 14.30 за адресою:
Сумська область, Роменський район, с. Біловоди, бульвар Щорса, 2 у
кім. №1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 13.45 до 14.15. Акціонерам
мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які
представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений
відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 3 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого
органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в Товаристві, про
припинення повноважень ревізійної комісії;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду,
виконавчий орган;
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р. 2011 р.
Усього активів
2121,6
1843,9
Основні засоби
560,2
667,2
Довгострокові фінансові інвестиції
7,7
7,7
Запаси
92,3
112,1
Сумарна дебіторська заборгованість
1411,6
1008,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
10,1
6,3
Нерозподілений прибуток (збиток)
-2229,5 -1701,5
Власний капітал
157,3
685,3
Статутний капітал
1480,9
1480,9
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
1964,3
1158,6
Чистий прибуток (збиток)
-528,0
-655,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
49364
49364
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Чисельність працівників
2
3
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися
з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та
вищезазначених
показників
фінансово-господарської
діяльності
Товариства за місцезнаходженням ПАТ «ім. Щорса» у робочі дні з 9.00
до 16.00 у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з
документами по підготовці до загальних зборів акціонерів - Директор
Іващенко О.В. За детальною інформацією звертатися за тел. (05448)
983-43.
Директор ПАТ «ІМ. ЩОРСА» Іващенко О.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОЛУБА НИВА»
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою
відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33880354
1.4. Місцезнаходження емітента: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська,
27Т
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)481-22-22, 481-22-88
1.6. Електронна поштова адреса емітента: A.Smolyar@vableasing.com.ua
1.7. Веб-сайт емітента: www.vableasing.com.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.vableasing.com.ua
1.9. Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту 3 розділу IV
цього Положення: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
2. Текст повідомлення
ТОВ «ВіЕйБіЛізинг» повідомляє, щовідповідно до Рішення Операційного
управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – «ПФТС») №2702/2013/8 від
27.02.2013 року облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) серії

А емітентом яких є ТОВ «ВіЕйБіЛізинг» переведені до Котирувального
списку ПФТС 2-го рівня.
Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 72 800 000
(сімдесят два мільйони вісімсот тисяч гривень); кількість цінних паперів,
щодо яких вчинена дія: 7280 (сім тисяч двісті вісімдесят) штук; форма
існування – бездокументарна; вид – облігації підприємств. Співвідношення
частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до
загально горозміру випуску облігацій серії А складає 100%. Випуск облігацій ТОВ «ВіЕйБіЛізинг» серії А був зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 05 жовтня 2010 року,
свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів: номер 88/2/10, дата
видачі: 25 листопада 2010 року.
Права, що надаються власникам облігацій ТОВ «ВіЕйБіЛізинг» серії А:
а) здійснювати з облігаціями всі незаборонені законодавством України
операції, зокрема: продавати, купувати, віддавати в заставу і такеінше;
б) отримати в строк погашення облігацій їх номінальну вартість;
в) отримати у встановлені строки суму відсотків за облігаціями;
г) пред’явити Емітенту облігації до дострокового викупу.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься в повідомленні.
Генеральний директор Людмила Семенівна Золотарьова

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00443418)
Місцезнахоження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул.
Жовтнева, 54-Б.
Публічне акціонерне товариство «Коростенський м’ясокомбінат»,
(надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 5 квітня 2013 року о 12.00
за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 54-Б в
приміщенні актової зали №1, яка знаходиться на території Товариства.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 до 11.30.
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам,
які представляють повноваження акціонерів, мати документ,
оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 1 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської
діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
44 446
45 436
Основні засоби
35 247
35 282
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
565
567
Сумарна дебіторська заборгованість
8 617
9 582
Грошові кошти та їх еквіваленти
17
5
Нерозподілений прибуток (збиток)
- 30 103
- 29 180
Власний капітал
40 420
41 343
Статутний капітал
39 623
39 623
Довгострокові зобов»язання
Поточні зобов»язання
3 946
4 093
Чистий прибуток (збиток)
- 923
- 3 242
Середньорічна кількість акцій (шт.)
158 489 849 158 489 849
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх
викуп
Чисельність працівників
4
3
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів
та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності
Товариства
за
місцезнаходженням
ПАТ
«Коростенський
м’ясокомбінат» у робочі дні з 09:00 години до 16:00 години у кім. №
1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по
підготовці до загальних зборів акціонерів – бухгалтер Бойко В.П.За
детальною інформацією звертатися за тел. (04142) 96-243.
Директор ПАТ «Коростенський м’ясокомбінат» Чижевський В.А.

(код ЄДРПОУ 00444375)
Місцезнаходження: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул.
Космонавтів, 25.
Публічне акціонерне товариство «Ніжинський м’ясокомбінат»,
(надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2013 року о
12.00 за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Космонавтів,
25 у кім. №1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 до 11.30.
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам,
які представляють повноваження акціонерів, мати документ,
оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 8 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за
2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
56 553
57 517
Основні засоби
17 033
16 932
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1 130
1 133
Сумарна дебіторська заборгованість
38 228
39 183
Грошові кошти та їх еквіваленти
40
11
Нерозподілений прибуток (збиток)
-15 899
-11 758
Власний капітал
Статутний капітал
30 687
30 687
Довгострокові зобов'язання
10 604
13 835
Поточні зобов'язання
16 276
9 868
Чистий прибуток (збиток)
-4 141
-4 361
Середньорічна кількість акцій (шт.)
122 749 760 122 749 760
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх
викуп
Чисельність працівників
13
14
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного
зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської
діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «Ніжинський
м’ясокомбінат» у робочі дні з 9.00 до 16.00 у кім. № 1.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по
підготовці до загальних зборів акціонерів - Директор Журко Н.М. За
детальною інформацією звертатися за тел. (04631) 2-22-07.
Директор ПАТ «Ніжинський м’ясокомбінат» Журко Н.М.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЕЙБІЛІЗИНГ»

Телефон редакції: 456-24-60.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»!
Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство),
розпочнуться 10 квітня 2013 року об 11.00
за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-А,
в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись
10 квітня 2013 року в тому ж приміщенні з 9.00 до 10.50.
Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах
буде складено станом на 24 годину 4 квітня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВЕ ЖИТТЯ»
(код ЄДРПОУ 13998980)
Місцезнахоження: 42056, Сумська обл., Роменський р-н, с. Бацмани,
вул. Київська, 1.
Приватне акціонерне товариство «Нове Життя», (надалі Товариство),
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 9 квітня 2013 року о 10.00 за адресою:
Сумська область, Роменський р-н., с. Бацмани, вул. Київська, буд. 1,
кім. № 1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 9.15 до 9.45. Акціонерам мати
при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють
повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до
чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 3 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого
органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в товаристві, про
припинення повноважень ревізійної комісії;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду,
виконавчий орган;
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
3313,0
3833,0
Основні засоби
1095,4
1241,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
587,1
348,8
Сумарна дебіторська заборгованість
1339,7
2050,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
101,3
73,2
Нерозподілений прибуток (збиток)
Власний капітал
2091,0
2091,0
Статутний капітал
2000,0
2000,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
(431,3)
(614,40
Середньорічна кількість акцій (шт.)
40000
40000
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Чисельність працівників
3
5
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися
з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та
вищезазначених
показників
фінансово-господарської
діяльності
Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «Нове Життя» у робочі дні з
09:00 години до 16:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за
ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних
зборів акціонерів - Директор Ткаченко Б.В. За детальною інформацією
звертатися за тел. (05448) 989-05
Директор ПрАТ «НОВЕ ЖИТТЯ» Ткаченко Б.В.
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6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про переобрання Наглядової ради Товариства.
9. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012
році.
12. Про вчинення Товариством значних правочинів.
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, проводиться з 25 лютого 2013 року
по 10 квітня 2013 року, у робочі дні, з 10.00 до 18.00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб.218,
відповідальна особа: заступник начальника юридичного відділу Товариства Мазуренко Олексій Анатолійович. Для участі у Загальних зборах
акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену
згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує
особу.
Телефон для довідок (044) 206-65-04.
Правління ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКТЯБРЬ»
(код ЄДРПОУ 00414552)
Місцезнаходження: Донецька обл., Великоновосілківський р-н., с-ще.
Октябр, вул. Мічуріна, 1.
Приватне акціонерне товариство «ОКТЯБРЬ», (надалі Товариство),
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 12 квітня 2013 року о 12.00 за адресою:
Донецька область, Великоновосілківський район, с-ще. Октябр, вулиця
Мічуріна, 1 у кім. №1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 до 11.30. Акціонерам
мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які
представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений
відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 8 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого
органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізора за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту ревізора;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про зміну складу наглядової ради товариства;
10. Визначення уповноваженої особи загальними зборами на укладання
контрактів (договорів) з членами наглядової ради та визначення розміру
їх винагороди;
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
12. Про доцільність існування ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві,
про припинення повноважень ревізійної комісії (ревізора);
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
4983,7
2311,0
Основні засоби
1245,6
1325,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
157,9
398,0
Сумарна дебіторська заборгованість
3298,5
401,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
133,7
47,5
Нерозподілений прибуток (збиток)
-2398,2
-2645,1
Власний капітал
123,5
123,5
Статутний капітал
2654,3
2654,3
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
4613,3
2125,5
Чистий прибуток (збиток)
246,9
-814,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
10617040 10617040
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Чисельність працівників
11
12
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися
з матеріалами, що стосуються
порядку
денного зборів та
вищезазначених
показників
фінансово-господарської
діяльності
Товариства за місцезнаходженням ПРАТ «ОКТЯБРЬ», у робочі дні з 9.00
до 16.00 у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з
документами по підготовці до загальних зборів акціонерів - Директор
Коренєв А.А. За детальною інформацією звертатися за тел. (06243) 220-53.
Директор ПРАТ «ОКТЯБРЬ» Коренєв А.А.

Передплатний індекс 21925

№ 40 (3590) 1 БЕРЕЗНЯ 2013 р.

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента цінних паперів

1. Загальні відомості
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22767506
1.4. Місцезнаходження емітента: 29018, м. Хмельницький,
вул. Храновського, 11А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0382) 7878-59, ф. 67-07-69
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vcp@oe.ic.km.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:/
/hoe.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» від 27 лютого 2013 року (протокол № 24):
призначено Головою Наглядової ради Шкуру В’ячеслава
Петровича, володіє часткою у статутному капіталі емітента –
0,0000007%, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає, займав посаду заступника Голови Наглядової ради;
звільнено з посади Голови Наглядової ради Чижевську Ірину
Анатоліївну, володіє часткою у статутному капіталі емітента
– 0,000007%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, призначена на посаду заступника Голови Наглядової ради.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор О.Л. Шпак
28.02.2013

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПИРЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА - РАЙЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 05421137)
Місцезнахоження: 37000 Полтавська обл., м. Пирятин, вул.
Піонерська, 64.
Публічне акціонерне товариство «Пирятинський м’ясокомбінат»,
(надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 9 квітня 2013 року о
12.00 за адресою: вул. Піонерська, 64, м. Пирятин, Полтавська
обл., у кім. №1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 до 11.30.
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам,
які представляють повноваження акціонерів, мати документ,
оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 3 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за
2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
11 596
12 272
Основні засоби
10 990
11 638
Довгострокові фінансові інвестиції
44
44
Запаси
496
500
Сумарна дебіторська заборгованість
65
87
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
3
Нерозподілений прибуток (збиток)
Власний капітал
Статутний капітал
1 576
1 576
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
18 426
17 840
Чистий прибуток (збиток)
-1 260
- 1 549
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6 302 351 6 302 351
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх
викуп
Чисельність працівників
15
17
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного
зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської
діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «Пирятинський
м’ясокомбінат» у робочі дні з 9.00 до 16.00 у кім. № 1.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по
підготовці до загальних зборів акціонерів – Директор – Білоус В.Б.
За детальною інформацією звертатися за тел. (05358) 3-12-95.
Директор ПАТ «Пирятинський м’ясокомбінат» Білоус В.Б.

Телефон редакції: 456-24-60.

(код ЄДРПОУ 03779805)
42063, Сумська область, Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, 1
Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНА - РАЙЗ», (надалі Товариство),
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 09 квітня 2013 року об 11.30 за адресою:
Сумська область, Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, 1 у кім.
№1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.45 до 11.15. Акціонерам
мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які
представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений
відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 3 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого
органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в товаристві, про
припинення повноважень ревізійної комісії;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду,
виконавчий орган;
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
3083,3
3392,2
Основні засоби
1782,3
1962,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
93,9
342,0
Сумарна дебіторська заборгованість
1035,5
956,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
171,6
131,3
Нерозподілений прибуток (збиток)
(308,5)
(2053,5)
Власний капітал
1198,8
1198,8
Статутний капітал
1198,8
1198,8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
(308,5)
(2053,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
60000
60000
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Чисельність працівників
2
3
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися
з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та
вищезазначених
показників
фінансово-господарської
діяльності
Товариства за місцезнаходженням ПАТ «УКРАЇНА - РАЙЗ» у робочі дні з
9.00 до 16.00 у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення
акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів Директор Ганзін В.І. За детальною інформацією звертатися за тел.
(05448) 985-35
Директор ПАТ «УКРАЇНА - РАЙЗ» Ганзін В.І.
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00443660)
Місцезнаходження: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул.
40-річчя Жовтня, 143.
Публічне акціонерне товариство «Долинський птахокомбінат»,
(надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2013 року о
13.00 за адресою: вул. 40-річчя Жовтня, 143, м. Долинська,
Кіровоградська область, у кім. №1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11.30 до 12.30.
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам,
які представляють повноваження акціонерів, мати документ,
оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 8 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за
2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за
2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та
затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис. грн.
Період
Показник
2012 р.
2011 р.
Усього активів
97252
97777
Основні засоби
38699
38363
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
254
282
Сумарна дебіторська заборгованість
66861
66881
Грошові кошти та їх еквіваленти
5
Нерозподілений прибуток (збиток)
Власний капітал
59837
60866
Статутний капітал
51266
51266
Довгострокові зобов'язання
5362
5362
Поточні зобов'язання
32021
31518
Чистий прибуток (збиток)
-22313
-20943
Середньорічна кількість акцій (шт.)
205062560 205062560
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на їх
викуп
Чисельність працівників
10
10
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного
зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської
діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «Долинський
птахокомбінат» у робочі дні з 9.00 до 16.00 у кім. №1.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по
підготовці до загальних зборів акціонерів - Директор Гончаренко
Л.В. За детальною інформацією звертатися за тел. (05234) 5-18-07
Директор ПАТ «Долинський птахокомбінат Гончаренко Л.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
місцезнаходження якого: м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, будинок 20 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
15 квітня 2013 року об 11.10 за адресою місця знаходження товариства в
приміщенні актового залу (перший поверх адмінбудівлі кімната, №12). Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 15 квітня 2013 року з 10.30 до 11.00 за
місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, - 9 квітня 2013 року (на 24.00).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів,
обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку товариства за 2012 рік.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради,
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
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8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
10. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
за рахунок додаткових внесків.
11. Про здійснення приватного розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Товариства.
12. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких здійснюється
розміщення акцій.
13. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесі приватного розміщення акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства (тис. грн.)
Період (тис. грн.)
Найменування показника
2012 рік
2011 рік
Усього активів
61654
73592
Основні засоби
30780
31923
Довгострокові фінансові інвестиції
2702
2702
Запаси
17033
18926
Сумарна дебіторська заборгованість
4534
9768
Грошові кошти та їхні еквіваленти
18
1105
Нерозподілений прибуток (збиток)
1298
1115
Власний капітал
3399
3399
Статутний капітал
231
231
Довгострокові зобов'язання
15212
24864
Поточні зобов'язання
42107
45570
Чистий прибуток (збиток)
1177
1028
Середньорічна кількість акцій (шт.)
922400
922400
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп вла0
0
сних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
42
347
Для участі у зборах необхідно при собі мати документи що підтверджують право участі в загальних зборах акціонерів. З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають
можливість ознайомитись у робочі дні з 14.00 до 16.00 за адресою: м.
Кіровоград, вул. Аерофлотська, 20 (юридичний відділ, перший поверх
адмінбудівлі, кабінет №14), а також в день зборів в місці проведення
зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» Короткова Марія Петрівна.
Директор ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» М.П. Короткова

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
місцезнаходження якого: м. Кременчук, вул. М. Кучми, будинок 2 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 9 квітня 2013 року об 11.40 за адресою місця знаходження товариства в приміщенні конференц-залу (перший поверх адмінбудівлі).
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись 9
квітня 2013 року з 11.00 до 11.30 за місцем проведення зборів. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 3 квітня 2013 року (на 24.00).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів,
обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Визначення порядку покриття збитків товариства.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
12 Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства (тис. грн.)
Період (тис. грн.)
Найменування показника
2012 рік
2011 рік
Усього активів
93890
98005
Основні засоби
26931
27092
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
51992
51303
Сумарна дебіторська заборгованість
4512
9051
Грошові кошти та їхні еквіваленти
85
573
Нерозподілений прибуток (збиток)
-8131
-7200
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Власний капітал
1275
2206
Статутний капітал
370
370
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
92615
95799
Чистий прибуток (збиток)
-931
+3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1479244
1479244
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
24
65
(осіб)
Для участі у зборах необхідно при собі мати документи що підтверджують право участі в загальних зборах акціонерів. З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають
можливість ознайомитись у робочі дні з 12.00 до 14.00 за адресою: м.
Кременчук, вул. М. Кучми, 2 (кабінет директора перший поверх адмінбудівлі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення
здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» Олійник Галина Василівна.
Директор ПАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» Г. В. Олійник

Правління ЗАТ «ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
повідомляє, що 18 квітня 2013 року о 15.00 відбудуться
чергові загальні збори акціонерів ЗАТ «Енерговугілля».
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту
роботи зборів Товариства.
2. Звіт правління про господарську діяльність Товариства у 2011
році, та затвердження результатів діяльності товариства за 2011
рік.
3. Звіт правління про господарську діяльність Товариства у 2012
році, та затвердження результатів діяльності Товариства за 2012
рік.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
Збори відбудуться за адресою: м. Донецьк, б-р Пушкіна, 30.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 14.30 до 14.55 в день
проведення зборів за місцем їх проведення.
Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів - довіреність на
право участі у зборах, оформлену відповідно до норм чинного
законодавства України.
Правління ЗАТ «Енерговугілля»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДАВТОТРАНС»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА»

місцезнаходження якого: м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2013 року об 11.00 за адресою місцезнаходження
товариства в приміщенні залу підвищеної комфортності на першому
поверсі Кіровоградського автовокзалу № 1. Реєстрація акціонерів та
їхніх представників буде проводитись з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах 11 квітня 2013 року на 24.00.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів,
обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку товариства за 2012 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
7. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за
рахунок додаткових внесків.
8. Про здійснення приватного розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Товариства.
9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких здійснюється розміщення акцій.
10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесі приватного розміщення акцій.
Для участі у зборах необхідно при собі мати документи, що підтверджують право участі в загальних зборах акціонерів. З документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1, в економічному відділі, розташованому на першому поверсі Кіровоградського автовокзалу № 1 у робочі дні (перерва з 12.00 до 13.00); а також у
день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадовою
особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є в.о. генерального директора ПАТ «Кіровоградавтотранс» Расенко Людмила Олександрівна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2012 рік
2011 рік
Усього активів
51748
41243
Основні засоби
41227
28010
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
6623
8102
Сумарна дебіторська заборгованість
3234
2954
Грошові кошти та їхні еквіваленти
527
552
Нерозподілений прибуток
1373
1154
Власний капітал
5444
5225
Статутний капітал
890
890
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
46304
35916
Чистий прибуток (збиток)
225
176
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3558000
3558000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
205
210
(осіб)
В.о. генерального директора ПАТ «Кіровоградавтотранс» Расенко Л.О.

Телефон редакції: 456-24-60.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
(надалі – «Товариство») (ідентифікаційний код 14005946)
Шановний акціонере!
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ІСКРА» та звертаємо увагу на
наступну інформацію:
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство «ІСКРА», 42312, Сумська обл., Сумський р-н, с. Басівка, вул. Тесленка, буд. 6 А.
Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 23 квітня
2013року, 42312, Сумська обл., Сумський р-н, с. Басівка, вул. Тесленка,
буд. 6 А, контора, о 12.00.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових
загальних зборах: Початок реєстрації 23 квітня 2013 року об 11.00,
закінчення 23 квітня 2013 року об 11.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2013року.
Перелік питань, що виносяться на голосування чергових
загальних зборів (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретар Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2012 р.
6. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень, за адресою: 42312, Сумська обл., Сумський р-н, с. Басівка, вул. Тесленка, буд. 6 А у робочі дні з 8.00 до 16.30 з перервою на обід з
12.00 до 13.00, та в день проведення загальних зборів (23.04.2012 р.) також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені
вище). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – директор Черненко Олексій Дмитрович.
Голова Наглядової рада ПАТ «ІСКРА» Приватне підприємство «Рось», ідентифікаційний код - в особі уповноваженого представника, Францової Марини Василівни, що діє на підставі Довіреності
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства – Публічного акціонерного товариства «ІСКРА»
(код ЄДРПОУ 14005946) за 2012 рік (тис.грн.)
Період
Найменування показників
Звітний
Попередній
Усього активів
51859
Основні засоби
13201
12606
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
967
880
Сумарна дебіторська заборгованість
5071
13307
Грошові кошти та їх еквіваленти
4150
560
Нерозподілений прибуток
23541
7219
Власний капітал
Статутний капітал
1296
1296
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
163507
39664
Чистий прибуток (збиток)
16322
5082
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1296080
1296080
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
237
230
Черненко О.Д. (Директор)
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІКТОРІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 4 квітня 2013 року об 11.00
за місцезнаходженням товариства: 32002, Хмельницька область,
м. Городок, вул. Щорса, 1, зал засідань.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах — 24.00 29 березня 2013 року. Реєстрація
акціонерів з 10.00 до 10.45 в день і за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту
роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про підсумки діяльності товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт і висновки ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік,
звітів наглядової ради і ревізійної комісії.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства
за результатами діяльності за 2012 рік, затвердження розміру
річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть
ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 24
березня 2013 року в робочі години.
Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах
потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам
акціонерів – засвідчену довіреність.
Письмове повідомлення акціонерам про загальні збори акціонерів
ПАТ «БРИЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРИЗ»
повідомляє, що 9 квітня 2013 року об 11.00
за місцезнаходженням Товариства: 95033 АР Крим,
м. Сімферополь, вул. Автомобілістів, 2, 3-й поверх, кабінет № 303,
відбудуться річні загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення зборів
з 10.00 до 10.50. Для реєстрації акціонери Товариства
повинні мати при собі документ, що ідентифікує особу,
а представники акціонерів додатково мати документи,
що підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені
відповідно до вимог чинного законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
буде складено станом на 24 годину 3 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл (покриття) збитків Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства: 95033 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Автомобілістів, 2,
3-й поверх, кабінет № 303, у робочі дні. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Вебер Людмила Василівна. Телефон
для довідок: 0652-571001
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Бриз» (тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний
Попередній
2012 р.
2011 р.
Усього активів
2331,3
2551,1
Основні засоби
1928,7
2024,5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
284,9
341,0
Сумарна дебіторська заборгованість
104,2
155,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
13,5
20,3
Нерозподілений прибуток
Непокритий збиток
159,1
631,7
Власний капітал
2305,5
2517,9
Статутний капітал
295,3
295,3
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
23,5
33,2
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1181384
1181384
Кількість власний акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
17
24
періоду (осіб)
Директор ПАТ «Бриз» Риманов В.О.
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Довідки можна отримати за тел.: (03851) 21365
Директор Товариства О.Т. Романюк
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
10688
10875
Основні засоби
6259
5279
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
555
495
Сумарна дебіторська заборгованість
1574
2038
Грошові кошти
409
910
Нерозподілений прибуток
695
-1940
Власний капітал (додатковий)
4720
3390
Статутний капітал
610
610
Довгострокові зобов'язання
140
Поточні зобов'язання
4520
7302
Чистий прибуток
2635
986
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2.439.200
2.439.200
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
24
24
звітного періоду (осіб)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТЕК»
код за ЄДРПОУ 22688579
повідомляє про проведення річних загальних зборів
2 квітня 2013 р. об 11.00 за адресою:
м. Харків, вул. Достоєвського, 13 кімн.5.
Реєстрація акціонерів товариства відбудеться у день
та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.30.
Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 26.03.2013 р.
Порядок денний
(перелік питань, винесених на голосування):
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 р.
3. Про затвердження річної фінансової звітності та порядку
розподілу прибутку (та покриття збитків) за 2012 р.
4. Прийняття рішення щодо продажу нерухомого майна Товариства, а саме:
Нежитлові будівлі: літ.»У-1», загальною площею 66,7 кв.м.,
Літ. «Е-1, Е-3» загальною площею 1057,0 кв.м.
Літ «З-1», загальною площею 15.5 кв.м.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «ОСТЕК»
період
Найменування показника
звітний
попередній
2011 р.
2012 р.
Усього активів
362,7
410,7
Основні засоби
317,9
328,3
Довгострокові фінансові інвести10,7
10,7
ції
Запаси
1
6,7
Сумарна дебіторська заборгова20,3
27,8
ність
Грошові кошти та їх еквіваленти
9,3
32,6
Нерозподілений прибуток
294,1
344,4
Власний капітал
315,6
365,9
Статутний капітал
1
1
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
47,1
44,8
Чистий прибуток (збиток)
-50,3
78,3
Середньорічна кількість акцій
100
100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець
2
3
періоду (осіб)
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем проведення зборів: з понеділка по п’ятницю в
робочий час 8.00 - 17.00, а також в день проведення зборів.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі мати документи, які посвідчують її повноваження, оформлені згідно діючого
законодавства. Відповідальна особа за інформацію, що міститься у повідомленні: генеральний директор Чижевський О.М.

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
запрошує акціонерів товариства прийняти участь
у чергових загальних зборах акціонерів,
які відбудуться 18 квітня 2013 р. о 10.00 за адресою:
92014, вул. 40 років Перемоги, буд. 36, Лутугинський р-н,
Луганська обл. Тел.: (0642) 711-561; (0642) 710-833.
Реєстрація учасників зборів проводитиметься з 8.00 до 9.00
18.04.2013 року за місцем проведення зборів. Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
на 24 годину 12.04.2013 р. Для реєстрації акціонерам необхідно
мати документ, що посвідчує особу, для представників
акціонерів - документ, що посвідчує особу та оформлене згідно
з чинним законодавством доручення.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту загальних зборів товариства.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік і його затвердження.
5.Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2012 рік і його
затвердження.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати роботи товариства за
2012рік і його затвердження.
7. Затвердження річного балансу та звіту за 2012 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік та прийняття і затвердження рішення по питанню виплати дивідендів.
9.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради (умова оплати). 10.Попереднє схвалення значних

прав чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше
як одного року з дати прийняття такого рішення (укладення кредитних договорів, договорів застави). Обрання уповноваженої особи
на підписання таких договорів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства за 2012 р. (тис.грн.)
Період
Найменування показника
попередній звітний
Усього активів
2706
3726,1
Основні засоби
3103
2976
Запаси
232
632
Сумарна дебіторська заборгованість
994
1705
Грошові кошти та їх еквіваленти
123
Нерозподілений прибуток
91
732
Власний капітал
1968
1968
Статутний капітал
388
388
Поточні зобов'язання
209
588
Чистий прибуток (збиток)
91
941
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1552966
1552966
Чисельність працівників на кінець періоду
33
33
(осіб)
З документами, що стосуються питань порядку денного, акціонери
можуть ознайомитись до дати проведення зборів за адресою:
92014, вул. 40 років Перемоги, с.м.т. Біле, буд. 36, Лутугинський
р-н, Луганська обл., з 7.00 до 15.00 в робочі дні, в день проведення загальних зборів за тією ж адресою.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКАРПАТТЯЛАДА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКМЕТАЛООПТТОРГ»

(код ЄДРПОУ 05795211) повідомляє,
що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
4 ківтня 2013 року о 12.00 за адресою:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 160.
Порядок денний:
1. Затвердження порядку ведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії Товариства.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за
підсумками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за
підсумками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності за 2012 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов
трудових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.
Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на
підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження
умов трудових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
13. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11.00 до 11.45 за місцем
проведення зборів.
Для реєстрації та участі в зборах акціонери повинні мати при собі:
- документ (паспорт), що посвідчує особу;
- для уповноважених осіб - документ (паспорт), що посвідчує особу та
довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2012
2011
Всього активів
3975,2
4450,8
Основні засоби
1725,4
1725,4
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1543,7
2464,6
Сумарна дебіторська заборгованість
14,1
8,9
Грошові кошти та їхні еквіваленти
326,0
17,1
нерозподілений прибуток
-804,2
-269,0
Власний капітал
3879,1
4414,3
Статутний капітал
424,6
424,6
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
96,1
36,5
Резервний капітал
106,1
106,1
Чистий прибуток (збиток)
-535,2
-269,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2320
2320
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
16
26
Генеральний директор Жамкочян Л.М.

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 10 квітня 2013 р. об 11.00 за адресою:
м. Донецьк, пр. Веселий,84.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2013 р.
Акціонери (їхні представники) реєструються для участі у річних загальних зборах за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10.00. закінчення реєстрації о 10.45
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, акціонери та/або їхні представники можуть ознайомитися в робочі дні з 12.00 до 16.00, та в день проведення загальних зборів за
адресою: м. Донецьк, пр. Веселий,84, гол. офіс. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор товариства Шалагінов Володимир Віталійович.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів-паспорт і довіреність, оформлену згідно з чинним
законодавством.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора товариства про підсумки фінансовогосподарської діяльності за 2012 р., та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності за
2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 р.
6. Визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності товариства за 2012 р.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
товариства (тис. грн.)
Найменування показника
2012рік
2011 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІГМЕНТ»

Телефон редакції: 456-24-60.

Усього активів
3713,6
4549,6
Основні засоби за залишковою вартістю
2639,9
3490,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Сумарна дебіторська заборгованість
538,1
463,0
Запаси
511,7
284,5
Грошові кошти та їхні еквіваленти
16,2
278,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(1391,8)
(411,7)
Власний капітал
2239,6
3219,7
Статутний капітал
389,4
389,4
Довгострокові зобов`язання
Поточні зобов`язання
1474,0
1329,9
Чистий прибуток (збиток)
(980,1)
(87,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7787850
7787850
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
34
34
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
З усіх питань щодо проведення зборів звертатись за тел.: (062) 206-8104.
Контактна особа Чернишева Ніна Дмитрівна
Генеральний директор Шалагінов В.В
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
До уваги акціонерів

ПрАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5»!
Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровська пересувна механізована колона № 5» (надалі - Товариство) ідентифікаційний код
00911322, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 36 повідомляє Вас про скликання загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 8 квітня 2013 року о 16.00 в адміністративному приміщенні Товариства за адресою: м. Дніпропетроськ, пр-т Кірова, 36.
Реєстрація учасників та/чи їхніх представників загальних зборів Товариства буде здійснюватись за адресою проведення загальних зборів:
м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 36 адміністративна будівля з 15.00 до
15.45.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних Зборах
відбудеться відповідно до переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах, складеному за 3(три) робочих дні до дня
проведення загальних зборів.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Ознайомитись з документами під час підготовки до загальних Зборів
Товариства необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова,
36 у голови правління та за телефоном: (056) 39-47-22 з понеділка по
п'ятницю з 8.00 до 16.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів Кайстрова Світлана Володимирівна.
Перелік питань,що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛИНІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
5 квітня 2013 року об 11.00 проводить загальні збори акціонерів
за адресою: 22402, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Українська 35,
адмін. корпус, зала засідань. Реєстрація учасників з 10.00 до 10.50.
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних
зборів.
2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність
за 2008-2012 роки.
3. Затвердження звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звітів ревізійної комісії, звітів та балансів за 20082012 роки.
5. Про зміну найменування товариства.
6. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають
зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших
вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
7.Про затвердження рішення про виділ компанії «Ukinvest Development
Limited» 40,81 % цілісного майнового комплексу ВАТ Калинівський РМЗ,
порядку та умов виділу, порядку конвертації частини акцій ВАТ Калинівський РМЗ в акції створюваного компанією товариства
8. Затвердження внутрішніх положень товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства.
9. Відкликання членів органів товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізора Товариства.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.
14. Про розподіл прибутку (покриття збитку).
15. Затвердження договорів, укладених у звітному періоді та надання
згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 01.04.2013 року. Під час підготовки до загальних зборів
акціонери можуть ознайомитися з матеріалами за місцезнаходженням
товариства, за адресою: м. Калинівка, вул. Українська, 35, відділ збуту
з 14.00 до 15.00 в робочі дні. Відповідальний – Бездушна Ірина Василівна, тел.: (04333) 2-27-81
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2011
2012
Усього активів
1255.8
1227,2
Основні засоби
3018.4
2956,8
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
90.7
78,1
Сумарна дебіторська заборгованість
247.8
273,1
Грошові кошти та їхні еквіваленти
0.1
0
Нерозподілений прибуток
-846.3
-872,2
Власний капітал
778.6
778.6
Статутний капітал
269.5
269.5
Довгострокові зобов'язання
332.9
272,9
Поточні зобов'язання
721.1
778,4
Чистий прибуток (збиток)
-117.7
-25,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1078000
1078000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
16
15
Голова правління ВАТ «Калинівський РМЗ» В.Ф.Островський

38

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства та затвердження його висновків.
4. Затвердження річної звітності за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2010 р.
2011 р.
Усього активів
129,1
125,6
Основні засоби (за залишковою варті62,4
46,9
стю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
1,1
Сумарна дебіторська заборгованість
24,9
30,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти
0
9,4
Нерозподілений прибуток
-22,6
-22,8
Власний капітал
108,3
108,1
Статутний капітал
107,9
107,9
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
20,8
17,5
Чистий прибуток (збиток)
0,0000005
-0,00028
Середньорічна кількість акцій (шт.)
431688
431688
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері1
1
оду (осіб)
Правління

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ»
Код за ЄДРПОУ 00222249,
місцезнаходження: вул. Польова, 24, м. Київ (далі - Товариство)
повідомляє, що чергові загальні зборів акціонерів
Товариства відбудуться 5 квітня 2013 року об 11.00 за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Смольна, 9; 3 поверх, кімната 36.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) з 10.00 до 10.45
5 квітня 2013 року за місцем проведення зборів за реєстром,
складеним станом на 24.00 1 квітня 2013 р.
Порядок денний зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів Товариства.
2. Звіт директора ПАТ «КЗЗО» про результати фінансово-господарської
діяльності товариства у 2012 році.
3. Звіт наглядової ради за 2012 рік
4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії - Затвердження Річного
звіту, Балансу та фінансових результатів діяльності товариства за 2012
рік.
6. Про розподіл прибутку товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів.
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).
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
товариства за адресою: вул. Польова, 24, м. Київ кожного робочого дня
з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці
їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з
документами Директор Товариства.
Довідки за телефоном: (044) 456 8964.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
№
Період
Найменування показника
Попередній
Звітний
2011
2012
1 Усього активів
69439,6
75279,6
2 Основні засоби
43571,6
41825,6
3 Довгострокові фінансові інвестиції
4 Запаси
20525,4
20434,3
5 Сумарна дебіторська заборгованість
1881,3
7856,6
6 Грошові кошти та їхні еквіваленти
17,7
53,6
7 Нерозподілений прибуток
31546,9
39811,0
8 Власний капітал
33594,2
41858,2
9 Статутний капітал
361,7
361,7
10 Довгострокові зобов'язання
29738,6
21233,6
11 Поточні зобов'язання
6106,8
12187,9
12 Чистий прибуток (збиток)
5910,3
8264,0
13 Середньорічна кількість акцій (шт.)
14 Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
15 Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
16 Чисельність працівників на кінець
9
9
періоду (осіб)

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАРИШIВСЬКА МТС»
(код ЄДРПОУ 03744155, місцезнаходження: 07500, Київська обл., Баришівський р-н, смт Баришівка, вул. Леніна, буд. 61) (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових Загальних збори акціонерів, що
відбудуться 5 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: Київська обл., смт
Баришівка, вул. Леніна, 61, кімната №2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 10.00 до 10.45 у день та за місцем
проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах: 1 квітня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування,
згідно з порядком денним:
1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
4. Розгляд звіту ревізора, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора за 2012 рік
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл збитків товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Переобрання органів Товариства у зв`язку із затвердженням нової
редакції статуту.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА «АГРОПРОМТЕХНІКА»
(код ЄДРПОУ 14152191).
Відкрите акціонерне товариство «Кам’янець–Подільська «Агропромтехніка»
(код ЄДРПОУ 14152191) повідомляє, що позачергові загальні збори
акціонерів відбудуться 22 квітня 2013 року о 10.00, місце проведення:
Хмельницька обл., м. Кам’янець–Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25,
офіс № 316. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 22 квітня
2013 року з 9.00 до 10.00. Перелік акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення позачергових зборів у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України. На голосування
виносяться питання, що необхідні для розгляду порядку денного.
Акціонери, за письмовим зверненням, мають право ознайомитися з
матеріалами під час підготовки до загальних зборів у приміщенні
товариства в робочі дні з 9.00 до 13.00 в юридичному відділі ВАТ за
адресою: м Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25, офіс 303,
304 тел. для довідок: (03849) 5-07-54.
Пропонується такий порядок денний:
1. Про результати реєстрації на загальні збори;
2. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії, прийняття рішень
по питанням їх діяльності;
3. Про затвердження передавального акту ВАТ;
4. Звіт про роботу комісії з припинення Товариства;
5. Про ліквідацію ВАТ «Кам’янець-Подільська «Агропромтехніка» шляхом
перетворення;
6. Звіт Голови Наглядової Ради про роботу ВАТ за 2012 рік;
7. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності
за 2012 рік;
8. Звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період,
висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ВАТ,
затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ «Кам’янець-Подільська «Агропромтехніка» (тис. грн.)
період
2012 р.
2011 р.
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
15771,2
18507.9
Основні засоби
6646,0
4045,0
Довгострокові фінансові інвестиції
905,3
905,3
Запаси
474,3
553,6
Сумарна дебіторська заборгованість
6934,5
7698
Грошові кошти та їхні еквіваленти
9,2
6,2
Нерозподілений прибуток
5256,2
7931,6
Власний капітал
12060,7
14736.1
Статутний капітал
3899,3
3899,3
Довгострокові зобов'язання
20,5
20,5
Поточні зобов'язання
3689,9
3752,3
Чистий прибуток (збиток)
-2875,0
-223,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
15597360 15597360
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
22
20
Для реєстрації необхідно мати з собою документ, що посвідчує особу; а
для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах.
Ознайомитись з матеріалами порядку денного можна в робочі дні з 9.30 до
13.00 в юридичному відділі ВАТ за адресою: м Кам’янець-Подільський, вул.
Князів Коріатовичів, 25, офіс 303, 304. тел. для довідок: (03849) 5-07-54.
Горлова комісії з припинення ВАТ Ковальський І.Ю.

Телефон редакції: 456-24-60.

порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою:
07500, Київська обл., Баришівський р-н, смт Баришівка, вул. Леніна,
буд. 61, кімната №2, у робочі дні з 9.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до
14.00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Панчук Валерій Федорович. Тел. /04576/ 5-14-35, 067-406-99-79.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
2454
2533
Основні засоби
2364
2457
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
3
3
Сумарна дебіторська заборгованість
69
64
Грошові кошти та їхні еквіваленти
18
9
Нерозподілений прибуток
-1037
-1028
Власний капітал
2399
2408
Статутний капітал
790
790
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
55
115
Чистий прибуток (збиток)
-9
-66
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3158096
3158096
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
5
5
(осіб)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОТЛОМОНТАЖ»
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
10 квітня 2013 року об 11.00 за місцезнаходженням товариства:
м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 23
в приміщенні актового залу товариства.
Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі
у загальних зборах починається о 10.00 за місцем проведення
зборів та закінчується о 10.45. Для участі у зборах при собі
необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт
та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, - 4 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання секретаря зборів і лічильної комісії.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік, звіт наглядової ради, звіт ревізора та затвердження їх звітів.
3. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
4. Затвердження розміру річних дивідендів.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись товариством.
6. Відкликання та обрання органів управління товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2012 р. (тис. грн.):
період
Найменування показника
Звітний Попередній
Усього активів
3226,0
2896,9
Основні засоби (за залишковою вартіс1664,8
1665,9
тю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
16,9
14,4
Сумарна дебіторська заборгованість
108,9
104,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
1435,4
1112,3
Нерозподілений прибуток
2732,9
2341,7
Власний капітал
3100,4
2709,2
Статутний капітал
245,6
245,6
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
125,6
187,7
Чистий прибуток (збиток)
524,7
138,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
133497
133497
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері35
37
оду (осіб)
Акціонери чи їхні представники мають право:
- ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним, у офісі товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00, та під
час реєстрації учасників зборів;
- внести свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання.
Директор ПрАТ «Котломонтаж» О.Н. Хрома
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВФОТО»
(код ЄДРПОУ 14233966, місцезнаходження: вул. Коцюбинського, 58, м.
Чернігів, 14000) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2013 року о 15.00 за адресою: м. Чернігів,
вул. Коцюбинського, 58 (кабінет директора). Реєстрація акціонерів (їхніх
представників) для участі у зборах буде проводитись 26 квітня з 14.00 до
14.45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру
необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера також довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду,
та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про
посадових осіб, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового
реєстру власників цінних паперів) 22 квітня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів:
обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів:
обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 5 квітня 2013 року о 10.00 за адресою:
03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к. 42.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників з 9.30.
Закінчення реєстрації акціонерів та їх представників о 10.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах 24 год. 00 хв. 01 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання та затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення зборів.
3. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
4. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду,
виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
5. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності товариства у 2012 році.
6. Звіт голови Наглядової ради про результати роботи у 2012 році.
7. Затвердження річної звітності Товариства за 2012 рік.
8. Про подовження строку повноважень генерального директора Товариства.
9. Про порядок розподілу прибутку та нарахування і виплату дивідендів
за 2012 рік.
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами наглядової ради.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Для участі у зборах акціонери повинні представити документ, що посвідчує особу; представники доручення на право участі у зборах, документ,
що посвідчує особу.
Нагадуємо, що відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Ви маєте право не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, надати свої пропозиції щодо порядку денного за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к. 42.
В порядку та на умовах передбачених ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Ви можете ознайомитися з документами, пов’язаними
з порядком денним, особисто за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к. 42.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами юрисконсульт Близнюк Вадим Васильович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента – підприємства за 2012 р. (тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний
Попередній
Усього активів
89 320,2
76712,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6 723,1
6766,9
Довгострокові фінансові інвестиції
58647,7
45741,7
Запаси
14,9
21,2
Сумарна дебіторська заборгованість
8 477,0
7 794,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
15 204,8
16021,7
Власний капітал
84 698,4
63884,5
Статутний капітал
27 342,0
27 342,0
Нерозподілений прибуток (непокритий
49 604,4
30302,5
збиток)
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
249,8
385,6
Чистий прибуток (збиток)
49 604,4
30302,5
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1050,0
1050,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
13
15
(осіб)
Генеральний директор Оксененко Н.С.
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3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.
4. Прийняття розгляду за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2012 рік.
Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за
2012 рік.
6. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2012 році.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Чернігівфото»
Найменування показника
Звітний
попередній
Усього активів
586,4
488,5
Запаси
45,7
38,1
Сумарна дебіторська заборгованість
160,3
106,5
Грошові кошти та їхні еквіваленти
22
5,2
Нерозподілений прибуток
466,1
414,9
Власний капітал
100,9
49,1
Статутний капітал
8,6
8,6
Поточні зобов'язання
10,8
15,9
Чистий прибуток (збиток)
103
-76,9
Середньорічна кількість акцій
86078
86078
Чисельність працівників на кінець періоду
12
13
Повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕХМАС-УКРАЇНА»,
69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна буд.48 кв.240.
Шановні акціонери АТ «Техмас-Україна», повідомляю Вас про
проведення річних загальних зборів акціонерів.
Дата проведення зборів – 15 квітня 2013 р.
Час проведення зборів – 10.00 за київським часом.
Місце проведення зборів - 69098, м. Запоріжжя, вул. Чарівна/вул. Полякова, буд.163/1, кв.3.
Час початку реєстрації акціонерів – 9.30
Час закінчення реєстрації акціонерів – 9.50
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у
загальних зборах - 10.04.2013 р.
Порядок денний (Перелік питань що виносяться на голосування):
1. Про обрання робочих органів АТ «Техмас-Україна» та затвердження їх
складу.
2. Затвердження річного звіту АТ «Техмас-Україна».
3. Розподіл прибутку і збитків АТ «Техмас-Україна» з урахуванням вимог,
передбачених законодавством.
4. Про виплату дивідендів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Про схвалення значного правочину та надання повноважень на
підписання
контрактів,
фінансових,
банківських
документів,
довіреностей, процесуальних документів та інших дій, перелік яких
вказано у розділі 10.2 Статуту Товариства строком до 15.04.2014 р.
8. Про обрання одноосібного виконавчого органу АТ «Техмас-Україна»
на наступний термін у відповідності до п.п 10.2.2 п. 10.2 Статуту
товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами:
Робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 16.30 без перерви у будьякий зручний час, в офісі Товариства за адресою 69071, м. Запоріжжя,
вул. Чарівна буд.48 кв.240. В день проведення зборів ознайомлення з
документами за місцем проведення зборів.
Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно пред'явити
документ, що посвідчує особу, представники акціонерів-доручення на
право участі у зборах та документ, що посвідчує особу.
Особою
відповідальною
за
ознайомлення
з
матеріалами
та
документами, відповідно ст.36 Закону України «Про акціонерні
товариства» є – Антоненко Ірина Миколаївна.
Довідки за телефоном: (061) 2652271.
Основні показники фінансово-господарської діяльності:
період
Найменування показника
Звітний Попередній
Усього активів
153,7
149,4
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
98,0
98,0
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
2,1
1,8
Грошові кошти та їхні еквіваленти
53,6
49,6
Нерозподілений прибуток
54,2
49,9
Власний капітал
55,7
51,4
Статутний капітал
1,5
1,5
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
98,0
98,0
Чистий прибуток (збиток)
0,3
(4,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій
Чисельність працівників на кінець звітного
періоду (осіб)
Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законом.
Генеральний директор М.Є. Харченко

Передплатний індекс 21925
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БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ
РЕАКТИВІВ»
Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05761264
Місцезнаходження емітента: 41100, Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, будинок 1
Міжміський код, телефон/факс емітента: (05449) 21480
Електронна поштова адреса емітента: vat_05761264@aft.org.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.shzhr.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення
Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ».
Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «ДАПКА»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАПКА» (далі - Товариство) за місцезнаходженням Товариства: 91016, м. Луганськ, т. Совєтская, буд.76, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерного Товариства,
які відбудуться 17 квітня 2013 року о 18.00. Ця дата визначена Наглядовою
радою Товариства. Місце проведення річних загальних зборів Товариства
відбудеться за адресою: м. Луганськ, т. Пушкіна, 3, четвертий поверх, кім
411. Початок зборів о 18.00. Реєстрація учасників зборів проводиться за
місцем проведення зборів Товариства з 17.00 до 18.00 17.04.2013 р. Час
початку реєстрації акціонерів з 17.00 17.04.2013 року. Час закінчення реєстрації акціонерів 18.00 17.04.2013 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, – на 24.00
11.04.2013 року. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах Товариства учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-додатково документ, що посвідчує право їх участі і
голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. З матеріалами, що необхідні для підготовки до
річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м.
Луганськ, т. Пушкіна, буд.3 кім. 411 в робочі дні в період робочого часу з
9.00 до 18.00, крім суботи та неділі, перерва з 12.00 до 13.00. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами – бухгалтер Гончарова
В.А. Довідки за телефоном: 0642-33-15-22.
Перелік питань, що виносяться на голосування
згідно з порядком денним загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту та прийняття рішень порядку денного загальних зборів Товариства.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та затвердження висновків Ревізора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків, прийняття
рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням їх характеру та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень щодо
укладення таких договорів, які можуть вчинятись протягом 2013 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. т.)
Період
Найменування показника
Звітний Попередній
2012 р.
2011 р.
Усього активів
5630,4
4403,1
Основні засоби
4408,2
3325,8
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
220,8
427,7
Сумарна дебіторська заборгованість
651,1
397,5
Грошові кошти та їхні еквіваленти
112,4
81,6
Нерозподілений прибуток
518,1
328,3
Власний капітал
2978,1
2788,3
Статутний капітал
2460,0
2460,0
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
1452,3
914,8
Чистий прибуток (збиток)
189,8
83,2
Середньорічна кількість акцій (т.)
24600
24600
Кількість власних акцій викуплених протягом пе0
0
ріоду (т.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас0
0
них акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
17
33
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Директор ПрАТ «ДАПКА» Єлізаров О.В.

Телефон редакції: 456-24-60.

25.02.2013 року Товариством отримано від ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів», з якого товариством отримана інформація про зміну власників, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій:
Пакет власника акцій – ТОВ «ВАМП» (21382276, Україна, 18003,
Черкаси, вул. Енгельса, 118, а/с 729) зменшився на 629 508
штук акцій, що становив 21,1528 % від загальної кількості акцій
у статутному капіталі товариства до 0 штук і становить 0,00 %
від загальної кількості акцій у статутному капіталі товариства;
Пакет власника акцій – «фізичної особи» - Вашуркін Михайло Юрійович, Україна, ін. 2124628712, Україна, 18000, Черкаська обл.,
Черкаси, вул. Шевченка, буд. 258, кв. 57 збільшився на 629 508
штук простих іменних акцій, що становить 21,1528% від загальної
кількості акцій у статутному капіталі товариства і став дорівнювати 629 508 штук простих іменних акцій, що становить 21,1528%
від загальної кількості акцій у статутному капіталі товариства.
Особа, зазначена, нижче підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління С.І. Бугаков
Повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВІАТЕХМАС»,
69098, м. Запоріжжя, вул. Чарівна/вул. Полякова, буд.163/1, кв.3
Шановні акціонери АТ «Авіатехмас», повідомляю Вас про проведення
річних загальних зборів акціонерів.
Дата проведення зборів о 15 квітня 2013 р.
Час проведення зборів о 12.00 за київським часом.
Місце проведення зборів - 69098, м. Запоріжжя, вул. Чарівна/вул.
Полякова, буд.163/1, кв.3.
Час початку реєстрації акціонерів об 11.30.
Час закінчення реєстрації акціонерів об 11.50.
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у
загальних зборах, - 10.04.2013 р.
Порядок денний (Перелік питань що виносяться на голосування):
1. Про обрання робочих органів АТ «Авіатехмас» та затвердження їх
складу.
2. Затвердження річного звіту АТ «Авіатехмас».
3. Розподіл прибутку і збитків АТ «Авіатехмас» з урахуванням вимог,
передбачених законодавством.
4. Про виплату дивідендів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Про схвалення значного правочину та надання повноважень на
підписання контрактів, фінансових, банківських документів, довіреностей,
процесуальних документів та інших дій, перелік яких вказано у розділі
10.2 Статуту Товариства строком до 15.04.2014 р.
8. Про обрання одноосібного виконавчого органу АТ «Авіатехмас» на
наступний термін у відповідності до п.п 10.2.2 п. 10.2 Статуту
товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами:
Робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 16.30 без перерви у будьякий зручний час, в офісі Товариства за адресою: 69098, м. Запоріжжя,
вул. Чарівна/вул. Полякова, буд.163/1, кв.3, а в день проведення зборів
– за місцем проведення зборів.
Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно пред’явити
документ, що посвідчує особу, представники акціонерів-доручення на
право участі у зборах та документ, що посвідчує особу.
Особою відповідальною за ознайомлення з матеріалами та
документами, відповідно ст.36 Закону України «Про акціонерні
товариства» є – Антоненко Ірина Миколаївна.
Довідки за телефонами - (061) 2764620.
Основні показники фінансово-господарської діяльності:
Найменування показника
Період
Попередній
Звітний
Усього активів
2113,2
2153,0
Основні засоби
160,2
143,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
464,7
342,2
Сумарна дебіторська заборгованість
238,5
339,1
Грошові кошти та їхні еквіваленти
1249,8
1328,7
Нерозподілений прибуток
1914,7
1922,8
Власний капітал
2053,9
2062,0
Статутний капітал
99,5
99,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
59,3
91,0
Чистий прибуток (збиток)
(162,4)
8,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
7
6
періоду (осіб)
Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законом.
Генеральний директор М.Є.Харченко
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕНЕ ТОВАРИСТВО
ДУБРОВИЦЬКИЙ «РАЙАГРОХІМ»,
ідентифікаційний код 05490500,
місцезнаходження: вул. Набережна, 1,
м. Дубровиця Рівненської обл., 34100, Україна.
На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися
27.12.2012 року за місцем знаходження товариства було прийнято рішення про припинення юридичної особи шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та було
призначено комісію з припинення діяльності акціонерного товариства у складі трьох осіб: голова комісії Конончук Ігор Павлович, ідентифікаційний номер - 2364613751, члени комісії Пінчук
Яков Якович, ідентифікаційний номер - 2412608830, Кирилович
Олександр Степанович, ідентифікаційний номер - 2209409670.
Комісія повідомляє, що всі заяви та вимоги від кредиторів приймаються за м ісцезнахо дженням товар иства на протязі двох
місяців від дати публікації цього повідомлення. Порядок розрахунків з кредиторами буде проводитись відповідно до вимог чинного законодавства.
Голова комісії з припинення діяльності акціонерного товариства
Конончук І.П.
До уваги акціонерів

ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС»!
Товариство повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів. Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ТРАНС-ВІСМОС». Місцезнаходження товариства: Україна, 04073, м.
Київ, вул. Фрунзе, 160. Дата проведення чергових загальних зборів:
24.04.2013 р. Час початку загальних зборів акціонерів об 11.00 в день
проведення загальних зборів. Місце проведення загальних зборів:
Україна, 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160, 5 поверх, кабінет Голови
Наглядової ради. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для
участі у загальних зборах з 10.30 до 11.00 в день проведення загальних
зборів. Участь в загальних зборах акціонерів мають право приймати
особи, які будуть внесені депозитарієм до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів товариства складеного станом на 24.00 за
три робочих дні до дня проведення загальних зборів (18.04.2012 р.),
або їхні уповноважені представники, з належним оформленням повноважень, відповідно до чинного законодавства. Для участі на загальних
зборах, акціонери при собі повинні мати документ, що ідентифікують
особу, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлене відповідно до чинного законодавства та документ, що ідентифікує
їх особу.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності за 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 р.
4. Звіт Ревізора товариства за 2012 р.
5. Затвердження річного звіту, балансу, фінансового результату товариства та висновку (звіту) зовнішнього аудиту за 2012 р.
6. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів про виплату
дивідендів за 2011 р.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) одержаного у 2012 р.
8. Про затвердження значних правочинів укладених Товариством протягом 2012-2013 рр. (до дати зборів акціонерів).
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться
Товариством протягом року з дати загальних зборів акціонерів.
10. Про затвердження рішень Наглядової ради від 15.03.2012 року
(протокол №19) та від 16.01.2013 року (Протокол №22).
Для ознайомлення з матеріалами стосовно питань, які виносяться на
голосування, акціонери товариства мають звертатись із письмовою
заявою за адресою: Україна, 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160, або безпосередньо перед початком загальних зборів в день їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосуються питань порядку денного – Стрельчук Людмила Іванівна (тел.: (0-44- 467-56-70, 467-56-71, 463-94-29). Пропозиції щодо
порядку денного загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніш як за 20 днів до дня їх проведення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2011-2012 рр. (тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний Попередній
(2012)
(2012)
Усього активів
21577,9
31209,0
Основні засоби
7962,3
14200,8
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
5757,2
2365,2
Сумарна дебіторська заборгованість
6576,7
14497,2
Грошові кошти та їхні еквіваленти
1281,7
145,8
Нерозподілений прибуток
14794,5
12657,9
Власний капітал
18486,5
16349,9
Статутний капітал
3692,0
3692,0
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
3091,4
14859,1
Чистий прибуток (збиток)
2136,6
7745,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3692
3692
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас0
0
них акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
45
49
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ПрАТ «НТК «КОТЛОЕНЕРГОПРОМ»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 30 березня 2013 року об 11.00
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21А, 2 поверх.
Порядок денний:
1. Вирішення питань звільнення директора, та обрання нового директора.
Директор Нестриженко О.А.

ПРАТ «ВОЛОДАРСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
(код за ЄДРПОУ 03738775) повідомляє, що в повідомленні, опублікованому в «Бюлетень. Цінні папери України» № 37 від 26.02.2013 р., було
допущено технічну помилку в інформації про позачергові загальні збори. Правильною інформацією про позачергові загальні збори вважати:
«Адреса проведення загальних зборів: 87000, Донецька область, смт Володарське, вул. Пушкіна 13, також по всім питанням що до зборів звертатися: 87000, Донецька область, смт Володарське, вул. Пушкіна 13.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ
«МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №5
«ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00121809, місцезнаходження: 91480, Луганська
область, м. Щастя, вул. Гагаріна, 9-А) повідомляє, що річні
загальні збори акціонерів АТЗТ МУ №5 «Електропівденмонтаж»
(далі – Збори), відбудуться 12 квітня 2013 року об 11.00 за
адресою: Луганська область, м. Щастя, вул. Гагаріна, 9-А, 1-й
поверх, кімната 16.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників), які прибули для участі
у Зборах, відбудеться з 10.00 до 10.50 в день проведення Зборів
за місцем проведення зборів.
Для реєстрації акціонери (їхні працівники) повинні мати при собі
документ, що посвічує особу (паспорт). Представники акціонерів,
крім документу, що посвідчує особу, повинні також мати доручення
на право участі та голосування на Зборах, оформлене згідно
чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах складається станом на 8 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за
результатами звіту директора.
4. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради за 2012 рік.
5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
6. Затвердження фінансового звіту за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТЗТ МУ №5 «Електропівденмонтаж» за 2012 р. (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2011 р.
2012 р.
Усього активів
192.0
488,2
Основні засоби (залишкова вартість)
13,6
14,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
23,3
17,3
Сумарна дебіторська заборгованість
58,4
440,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти
96,7
16,5
Нерозподілений прибуток (збиток)
(-196,7)
(-23,4)
Власний капітал
167,8
167,8
Статутний капітал
0,1
0,1
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
220,8
344,0
Чистий прибуток (збиток)
(58,8)
(368,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11941
11941
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
3
(осіб)
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, можна ознайомитися за адресою Луганська
область, м. Щастя, вул. Гагаріна, 9-А, кімната 16, у робочі дні з
9.00 до 17.00, а в день проведення зборів - за місцем проведення
зборів. Телефон для довідок: (0642) 96 02 89. Відповідальна особа
Михайлюк О.В.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства.
Голова комісії з припинення Коротков Л.І.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
УКРАЇНИ
Навчальний посібник «Господарське право України»,
що пропонується вашій увазі, розроблено як курс
господарського права, що кілька років викладається
автором у межах магістерської навчальної програми
«Фінансовий ринок» за спеціальністю «Фінанси»
державного навчального закладу України «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» – Українського інституту розвитку фондового
ринку.
У процесі навчання за вказаною магістерською
прог рамою слухач і набувають систем ні знання,
опановуючи і такі професійно орієнтовані дисципліни,
я к- от « Валю тн и й ри но к» , «К ре дит ни й ри но к» ,
«Фондовий ринок», «Ринок фінансових послуг», і
дисципліни базової економічної та юридичної підготовки,
які є фундаментом відповідного рівня кваліфікації
працівника (до них віднесене, серед інших предметів,
таких як «Фінанси», «Гроші та кредит», «Інвестування»,
також «Господарське право»).
Даний посібник містить значний обсяг матеріалу,
який виходить за межі власне господарського права як
галузі права (що має свій предмет, метод, місце серед
інших галузей права, логіку системи законодавства та
інші галузеві атрибути), однак відповідає визначенню
господарського права як навчальної дисципліни.
Для закріплення теорії до кожного із розділів
додаються запитання та завдання для самоконтролю.
Їхня мета – організувати самостійну роботу осіб,
зацікавлених у максимальному засвоєнні матеріалу,
поданого в межах курсу.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів,
державних службовців, фахівців з питань правового регулювання фінансової діяльності,
державного господарського управління у сферах, зокрема, банківської діяльності,
діяльності професійних учасників фондового ринку та ринків інших фінансових послуг.

З питань придбання навчального посібника «Господарське право України»
звертайтеся за телефоном:

(044) 456-29-21.
Телефон редакції: 456-24-60.
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На сторінках щоденного офіційного видання
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
друкується наступна інформація:
Річна звітність
емітентів
Оголошення про проведення зборів акціонерних товариств

2 дні після оплати

Особлива інформація
емітентів
Інформація про діяльність
інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній

Передплатний індекс 21925

гарантовано

Інформація про випуск
цінних паперів
Засновано ДКЦПФР
22.08.2000 р.

Щоденне офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЕМІТЕНТОМ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПУБЛІКАЦІЮ
Замовнику необхідно не пізніше як за два дні до виходу номера газети:
1. Підготувати інформацію в одній із наступних форм:
а) паперові й – разом і з супроводжувальни м листом
підприємства та передати по факсу: 456-24-60.
б) електронній (дискета 3,5” або електронною поштою:
e-mail: buleten@usmdi.org) – разом із супроводжувальним листом підприємства.
Документи повинні бути затверджені підписом керівника та печаткою підприємства.

2. Проплатити вартість послуг за публікацію інформації
згідно з рахунком-фактурою.
3. Пе ре дати копію платі жного доручення в редакцію
«Б юле тен я .
Ці н ні
пап ери
Ук раї ни »
по
ф а кс у:
456-24-60.
4. Отримати екземпляр газети після опублікування інформації в Українському інституті розвитку фондового ринку
або у представника редакції газети.
5. Екземпляр газети після опублікування інформації
надсилається на адресу замовника.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
03680, м.Київ, пр-т Перемоги, 54/1, Український інститут розвитку фондового ринку

e-mail: buleten@usmdi.org
Передплатний індекс 21925
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Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»
Засновано ДКЦПФР 22.08.2000 р.

44
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