Додаток 37 до І іоложення про розкриття інформації смітинами пінних паперів

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що пооасться до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
І

Гетманенко Ігор Петрович

1 еііералміий директор

( прізвище, ім'я, по батькові корівника)

20.05.2013
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за
2012 рік
1. Загальні відомості Публічне акціонерне
товариство "Харківста.іьконсгрукиіи'

І. Повне найменування емітента

1.2. Оріанізаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1 і. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01413848

і 4. Місцезнаходження емітента

61045 Харківська область , м. Харків Джанкойська, 76

І 5 Міжміський код. телефон та факс емітента

(057)752-29-83(057)752-29-83

і о. [..теїлроіта нот гова адреса емітента

hsk.kharkovCaJe-mail.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1 Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2.2. Річна інформація опублікована у 82(1586) "Відомості Національної комісії і цінних паперів ні фондового ринку'
помер та найменування офіційного друкованого видання
2..?. І Іовід.імлеипя
http://xck.kliarkov.ua/
розміщено на сторінці
[адреса сторінки в мережі Інтернет)

24.0 20
ІЗ
4. та
Да
29.04 .201
. 3
Дата
30.05 201
. 3
Да та

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, ідо обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
т) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань
підприємств;
є) інформація про рейтингове агентство;
с) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до
складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів-ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних
товариств)
27. Аудиторський висновок.
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва) .
30. Примітки: -Доповнення до п. З.4. "Основні види діяльності":
43.99 І.нші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
4 9.41 Вантажний автомобільний транспорт.
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг техничного
консультування в цих сферах.
- Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
- Підприємство не заключало договорі.в з реитинговими агонсгвами щодо визначення рівня кредитного рейтингу
емітента або цінних паперів емітента.
інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти акціонерні товариства.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента - відсутня інформація про дату
внесення до реєстру, кількість акцій деяких посадових осіб, у зв"язку з тим, що ці особи не володіють акціями
емітента.
За результатами звітного періоду дивіденди не нараховувались та не сплачувались.
- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація щодо випусків
облігацій, тому що облігації емітентом не випускались.
- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація щодо інших цінних паперів
(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), тому що інші цінні папери емітентом не
випускались.
- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація щодо викупу власних акцій
протягом звітного періоду, тому що емітентом не приймалось рішення про викуп акції емітентом.
• В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація щодо похідних цінних
паперів, тому шо похідні цінні папери емітентом не випускались.
■■ В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація про видані сєртифакти цінних
паперів, тому що товариство прийняло рішення про дематеріалізацію (22.03.2011р.) і на звітну дату акції існують в
бездокументарній формі .
- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація про обсяги
виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість
реалізованої продукції, тому що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються чл
переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, ['азу, води.
Третьи особи не надавали гарантії за випуском боргових цінних паперів, тому що емітент лс здійснювал
випуск боргових цінних паперів.
В зміст: інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня особлива інформант, я , тому що дії
визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" як.і можуть вплинути
на фінансово - господарський стан та призвести до значної зміни вартості цінних паперів, на протязі звітного року
не відбувались, інформація про дії не розкривалась і в НКЦПФР України не надавалась.
-Підприємство не є емітентом іпотечних цінних паперів, тому в змісті інформації, що входить до складу річної
інформації, відсутня:
- інформація про випуски іпотечних облігацій
- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено

до складу Іпотечного покриття
інформація про випуски іпотечних сертифікатів
- Інформація щодо реєстру іпотечних активів
- Підприємство не ■:-: емітентом сертифікатів ФОН, тому в змісті інформації, що входить до складу
річної інформації, відсутні:
- Основні відомості про ФОН
- Інформація про випуски сертифікатів ФОН
інформація про осіб, що володіють сертифікатами
ФОН
- Розрахунок вартості чистих
активів" ФОН
-' Правила ФОН
-В змісті інформації, що входить до складу річної звітності, відсутній звіт про стан об'єкта нерухомості, тому що
емітент не здійснювал випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомості. З змісті інформації ( Інформація про засновників, Інформація гро посадових осіб емітента,
Інформація про осіб що володіють 1.0% акцій емітента) , що входить до складу річної інформації, відсутні дані
щодо паспортних даних фізичних осіб (серія, номер, дата, видачі, орган, який видав), тому що фізичні особи не
надалі згоди на розкриття паспортних даних.
-В змісті інформації (Інформація про осіб що володіють 10% акцій емітента), шо входить до складу річної
інформації, відсутні, дані щодо прізвища, ім"я, по батькові фізичних осіб, тому що
фізичні особи не надалі згоди на розкриття цієї Інформації.
-Чергові загальні збори акціонерів Товариства за підсумками звітного року призначені на 10 травня 2 013 року

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
.1.1 Повне найменування

3.1.2. Скорочене найменування
3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне говарисіво "Харківстальконструкція'

ПАТ "Харківстальконструкція"
Акціонерне товариство

3.1.4. Область, район
3.1.5. Поштовий індекс
3.1.6. Населений пункт
3.1.7. Вулиця, будинок
Харківська область,
61045
м. Харків
Джанкойська, 76

3.2. Інформація про державну реєстрацію
емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Л 01 №428838

3.2.2. Дата державної реєстрації

05.04.2011

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Харківської

міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

495000.00
495000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. ІІайменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок
ПАТ "МЕГАБЛНК"

351629
2600210895
д/н

д/н д/н

