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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

Уважаемые дамы и господа! 
От имени Правовой группы «Павленко и Побережнюк» и Агентства 

по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ) 
хотим пригласить Вас на II Всеукраинский Форум корпоративных секре-
тарей (корпоративного управления), который состоится 7 ноября 
2013 года в Торгово-промышленной палате Украины по адресу: г. Киев, 
ул. Большая Житомирская, 33.

Веб-сайт Форума: http://forum.p-p.ua
IІ Всеукраинский Форум корпоративных секретарей — ежегодное на-

циональное отраслевое мероприятие, направленное на развитие корпо-
ративного управления и института корпоративных секретарей в Украи-
не. Форум проводится под патронатом гос. регулятора — Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и при поддержке 
Европейской Бизнес Ассоциации.

Организаторами данного мероприятия выступают Правовая группа 
«Павленко и Побережнюк» (многопрофильная украинская юридическая 
компания, одной из ключевых практик которой является комплексное 
сопровождение операций с ценными бумагами и проектов на фондо-
вом рынке) и Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка 
Украины (АРИФРУ).

В рамках Форума будут обсуждаться наиболее актуальные и важные 
вопросы корпоративного управления, которые волнуют украинский и 
международный бизнес, работающий в Украине. Будет рассмотрен 
лучший украинский и зарубежный опыт корпоративного управления, 
взаимосвязи между корпоративным управлением и выгодным привле-
чением инвестиций, правовое регулирование корпоративного управле-
ния в Украине, а также последние изменения в действующем законо-
дательстве. 

Также будут раскрыты методы построения эффективного корпора-
тивного управления в бизнес-структурах, а также проблемы, наиболее 
часто встречающиеся в деятельности корпоративных секретарей и пути 
их решения. 

В Форуме будут принимать участие:
- Представители руководства крупнейших предприятий Украины 

(собственники, председатели правлений, директора, операционные ди-
ректора).

- Директора и менеджеры по корпоративному управлению, 
корпоративные секретари.

- Руководители юридических и финансовых департаментов, служб 
корпоративных коммуникаций.

- Представители национальных деловых и отраслевых СМИ.
Стоимость участия в Форуме: 800 грн. — для корпоративных секретарей 

и сотрудников, чьи функции непосредственно связаны с осуществлением 
корпоративного управления (специалисты по корпоративному управле-
нию, начальники отделов корпоративного управления, операционные 
директора и др.); 1 100 грн. — для остальных категорий участников.

Генеральный партнер II Форума: Банк «Финансовый Партнёр»
Информационные партнеры II Форума: ИА «Интерфакс-Украина», 

ЛИГА:ЗАКОН, ЮРЛИГА, ЮРИСТ & ЗАКОН, Delo.ua, Украинская бир-
жа, Ukrainian Journal of Business Law, FundMarket.ua, журнал «Акционер-
ное общество», Fixygen.ua, Maanimo.com, Pravotoday.in.ua, газета «Цінні 
папери України», Институт развития фондового рынка Украины, газета 
«Урядовий кур’єр», Центр «Развитие КСО», Ведомости НКЦБФР.

В Первом Всеукраинском Форуме корпоративных секретарей, который 
проходил в ноябре прошлого года, приняло участие более 110 пред-
ставителей крупнейших украинских компаний. Ход и итоги Форума 
осветили более 15 деловых и профильных СМИ.

В своих отзывах по итогам мероприятия участники отмечали, что 
Форум был чрезвычайно интересным и полезным с точки зрения осве-
щения проблемных вопросов, возникающих в процессе осуществления 
корпоративного управления, и путей их решения.

Будем рады видеть Вас среди участников  
II Всеукраинского Форума корпоративных секретарей!

Веб-сайт Форума: http://forum.p-p.ua/
Программа Форума: http://forum.p-p.ua/ru/programma.html 
Фотогалерея Первого Форума:
http://forum.p-p.ua/ru/forum-2012/fotogalereya1.html 
Группа Форума в сети Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/175433905955160/
Мероприятие в календаре Facebook: 
https://www.facebook.com/events/143629865825892/
Контакты орг. комитета Форума: тел. +38 044 281 06 00, 
yurlova@p-p.ua, events@p-p.ua 
Аккредитация представителей средств массовой информации про-

водится до 18.00, 6 ноября по электронной почте teplova@pp.ua
или по тел. +38 067 406 75 15 (Анастасия Теплова)

2

22

27

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1753 від 10.09.2013 р. 
Рішення Комісії № 2300–2344 від 10.10.2013 р. 
Рішення Комісії № 2353, 2354 від 10.10.2013 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

ОднО из ВАжнейших СОБытий гОдА  
В СФере кОрПОрАтиВнОгО УПрАВления!

Інформація друкується на підставі Угоди про співробітництво № 01/2013 від 01.10.2013 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №194, 15 жовтня 2013 р. 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

10.09.2013  м. Київ  № 1753

Про затвердження Положення 
про склад та структуру активів 
інституту спільного інвестування 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 та пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», Законів України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», «Про господарські товариства» та «Про інститути спіль-
ного інвестування»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про склад та структуру активів інсти-
туту спільного інвестування, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 11 січня 2002 року 
№ 12 «Про затвердження Положення про склад та структуру акти-
вів інституту спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 06 лютого 2002 року за № 108/6396 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяль-
ності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подан-
ня цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тара-
сенко.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.
Голова Комісії  Д. ТЕВЕЛЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
10 вересня 2013 року № 1753

Положення про склад  
та структуру активів інституту спільного інвестування

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про 

інститути спільного інвестування», «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та установлює вимоги щодо складу 
та структури активів інституту спільного інвестування (далі — ІСІ) з 
метою ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.

2. Склад та структура активів ІСІ визначаються регламентом ІСІ від-
повідно до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестуван-
ня» (далі — Закон), цього Положення та інших законів України.

3. Вимоги щодо структури активів ІСІ, встановлені Законом та 
цим Положенням, застосовуються до пайового інвестиційного 
фонду (далі — пайовий фонд) через шість місяців з дня реєстра-
ції проспекту емісії інвестиційних сертифікатів такого фонду На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — 
Комісія).

4. Вимоги щодо структури активів ІСІ, встановлені Законом та 
цим Положенням, застосовуються до корпоративного інвестицій-
ного фонду (далі — корпоративний фонд) через шість місяців з 
дня реєстрації регламенту такого фонду Комісією.

5. Вимоги до структури активів ІСІ, встановлені Законом та цим 
Положенням, не застосовуються до кваліфікаційного ІСІ.

II. Загальні вимоги щодо складу та структури активів ІСІ
1. Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в 

іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих 
у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомос-
ті, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери 
та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших 
іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж 
цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших акти-
вів, дозволених законодавством України, з урахуванням обме-
жень, установлених Законом безпосередньо для конкретних типів 
та видів інвестиційних фондів.

Зазначені активи формуються (оплачуються) за рахунок ко-
штів спільного інвестування.

2. Активи ІСІ не можуть включати:
1) цінні папери, випущені компанією з управління активами, 

зберігачем активів ІСІ, Центральним депозитарієм цінних паперів, 
оцінювачем майна ІСІ та аудитором (аудиторською фірмою) тако-
го ІСІ;

2) цінні папери, випущені пов'язаними особами компанії з 
управління активами, зберігача активів ІСІ, Центрального депози-
тарію цінних паперів, оцінювача майна ІСІ та аудитора (аудитор-
ської фірми) такого ІСІ;

3) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, 
не допущені до торгів на жодній з провідних іноземних бірж, пе-
релік яких визначається Комісією;

4) цінні папери інших ІСІ;
5) облігації підприємств, іпотечні облігації та облігації місцевих 

позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рів-
ню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним 
рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, 
на суму більш як 20 відсотків вартості активів ІСІ;

6) кошти і банківські метали, розміщені на поточних і депозит-
них рахунках у банках, кредитний рейтинг яких не відповідає ін-
вестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним 
міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтин-
говою шкалою, на суму більш як 20 відсотків вартості активів ІСІ;

7) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 
10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено 
нормативно-правовими актами Комісії;

8) товаророзпорядчі цінні папери, заставні;
9) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати 

ФОН);
10) приватизаційні цінні папери;
11) договори про участь у фонді фінансування будівництва 

(ФФБ).
Вимоги підпунктів 2, 3, 5-9 цього пункту не застосовуються до 

венчурних фондів.
3. До складу активів ІСІ не можуть входити цінні папери україн-

ських емітентів:
1) у яких відсутній міжнародний ідентифікаційний номер цін-

них паперів у разі, якщо його наявність передбачена чинним за-
конодавством;

2) якщо Комісією оприлюднена інформація, що емітенти цих 
цінних паперів:
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протягом останніх двох років поспіль не розкривають регуляр-
ну річну інформацію;

перебувають у переліку підприємств, які відсутні за місцезна-
ходженням;

є збитковими протягом останніх двох років поспіль і при цьому 
їхні цінні папери не допущені до торгів на фондових біржах (для 
ІСІ диверсифікованого виду).

Інформація про емітентів цінних паперів, зазначена у підпунк-
ті  2 цього пункту, оприлюднюється на сайті Комісії та/або в офі-
ційному друкованому виданні Комісії.

У разі якщо цінні папери українських емітентів, зазначених у 
цьому пункті, перебувають у складі активів ІСІ на дату оприлюд-
нення такої інформації, компанія з управління активами 
зобов'язана привести актив ІСІ у відповідність до вимог цього 
пункту протягом 30 робочих днів з дати оприлюднення такої ін-
формації.

4. До складу активів ІСІ може входити іноземна валюта, у 
тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну 
ліцензію.

Обмеження щодо зобов'язань одного банку в активах ІСІ не за-
стосовуються до коштів на поточних рахунках, відкритих у збері-
гача активів такого ІСІ.

III. Вимоги щодо складу  
та структури активів диверсифікованого ІСІ

1. Активи диверсифікованого ІСІ складаються з цінних паперів, 
грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та 
депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банків-
ських металів, нерухомості та інших активів, дозволених законо-
давством.

2. Структура активів диверсифікованого ІСІ має відповідати од-
ночасно таким вимогам:

1) сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах 
ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів 
відповідного випуску цінних паперів такого емітента;

2) сумарна вартість цінних паперів, які становлять активи ІСІ в 
обсязі, що перевищує 5 відсотків загального обсягу випуску цін-
них паперів, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків 
вартості чистих активів;

3) не менш як 80 відсотків загальної вартості активів диверси-
фікованого ІСІ повинні становити:

кошти, у тому числі на банківських депозитних рахунках;
банківські метали;
ощадні (депозитні) сертифікати;
облігації підприємств;
облігації місцевих позик;
державні цінні папери;
цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі.
3. ІСІ диверсифікованого виду забороняється:
1) розміщувати в цінні папери банків та банківські метали біль-

ше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому за-
бороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості 
активів ІСІ в цінні папери та зобов'язання одного банку;

2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та 
зобов'язання однієї юридичної особи (крім банку) більше ніж 
5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

3) придбавати або додатково інвестувати у державні цінні па-
пери, цінні папери, забезпечені державною гарантією, більше ніж 
50 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороня-
ється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ 
у цінні папери одного випуску;

4) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів 
місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вар-
тості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 
10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів 
місцевого самоврядування одного випуску;

5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, дохо-
ди за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 
20 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороня-
ється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, до-
ходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, 
більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

6) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації 
іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фон-
дових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної 
вартості активів ІСІ;

7) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, перед-
бачені законодавством України, більше ніж 5 відсотків загальної 
вартості активів ІСІ;

8) придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомос-
ті більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій 
біржі, не може становити більше ніж 20 відсотків загальної вар-
тості активів ІСІ диверсифікованого виду.

IV. Особливості складу  
та структури активів спеціалізованих фондів

1. До спеціалізованих ІСІ належать інвестиційні фонди таких 
класів:

1) фонди грошового ринку;
2) фонди державних цінних паперів;
3) фонди облігацій;
4) фонди акцій;
5) індексні фонди;
6) фонди банківських металів.
2. Склад та структура активів спеціалізованих фондів повинні 

відповідати вимогам, які визначені у статті 48 Закону.
3. Визначення базового активу похідних (деривативів), які мо-

жуть бути включені до складу активів спеціалізованого ІСІ, здій-
снюється відповідно до актів законодавства, які встановлюють 
правила випуску та обігу таких похідних (деривативів).

V. Вимоги щодо складу та структури активів 
недиверсифікованого ІСІ

1. Активи недиверсифікованого ІСІ можуть становити всі акти-
ви, визначені в розділі ІI цього Положення, з урахуванням встанов-
лених законодавством обмежень для недиверсифікованих ІСІ.

2. Структура активів недиверсифікованого ІСІ (крім венчурного 
ІСІ) повинна відповідати таким вимогам:

1) вартість нерухомості та цінних паперів, які не допущені до 
торгів на фондовій біржі, не може становити більше ніж 50 відсо-
тків загальної вартості активів ІСІ недиверсифікованого виду;

2) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати не можуть стано-
вити більш як 30 відсотків вартості активів ІСІ недиверсифікова-
ного виду.

3. Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з ко-
штів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних 
паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові 
зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселя-
ми, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики 
та в інший спосіб, не заборонений законодавством.
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Венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики 
за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки 
юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статут-
ного капіталу відповідної юридичної особи належить такому вен-
чурному фонду.

Компанія з управління активами венчурного ІСІ має право за-
лучати до складу активів такого ІСІ права вимоги за кредитними 
договорами, кредиторами за якими виступають банківські уста-
нови, шляхом укладання договорів відступлення права вимоги, 
оцінка вартості яких проведена з урахуванням ризиків невиконан-
ня боржником своїх зобов’язань та була здійснена не пізніше од-
ного місяця до укладання такого договору. 

Право вимоги за кредитним договором, укладеним банків-
ською установою з фізичною особою, може бути залучене до 
складу активів венчурного ІСІ, якщо сума наданого такій фізичній 
особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних 
плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого догово-
ру надання кредиту. 

VI. Порядок дотримання вимог щодо структури активів ІСІ
1. У разі порушення вимог цього Положення щодо структури 

активів ІСІ компанія з управління активами повинна усунути по-
рушення протягом 30 робочих днів від дня його виникнення або 
протягом 2 місяців, якщо порушення виникло внаслідок виклю-
чення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що 
складають активи ІСІ.

2. Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до акти-
вів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився нижче встановленого 
законодавством рівня, ІСІ (крім венчурного фонду) зобов’язані 
привести свої активи у відповідність до вимог цього Положення 
протягом року з дати зниження рейтингу.

3. Якщо рейтинг особи, зобов’язання якої перебувають в акти-
вах ІСІ або яка обслуговує ІСІ, знизився нижче встановленого за-
конодавством рівня, ІСІ (крім венчурного фонду) зобов’язані при-
вести свої активи та діяльність у відповідність до вимог цього 
Положення протягом року з дати зниження рейтингу.

4. Про усунення порушення вимог щодо структури активів ІСІ 
компанія з управління активами зобов’язана повідомити Комісію, 
надати оригінали або засвідчені підписом уповноваженої особи та 
печаткою компанії з управління активами копії документів, які під-
тверджують його усунення, протягом десяти робочих днів з дати 
його усунення.

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання діяльності
інституційних інвесторів  О. Симоненко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2013  м. Київ  № 2300

Про внесення змін до реєстру  
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, АФ «Донаудиткон
салт» ТОВ

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 

№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі — Реєстр), АФ «Донаудитконсалт» ТОВ (код за 
ЄДРПОУ 30998764).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2013  м. Київ  № 2301

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, АФ «ТестАудит» ПП

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі — Реєстр), АФ «Тест-Аудит» ПП (код за ЄДРПОУ 22698202).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2013  м. Київ  № 2302

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «Аудиторська фірма 
«Харків»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
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№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ТОВ «Аудиторська фірма «Харків» (код за 
ЄДРПОУ 22628041).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2013  м. Київ  № 2303

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «АФ «Успіх93» 

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі — Реєстр), ТОВ «АФ «Успіх-93» (код за ЄДРПОУ 21238869).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2013  м. Київ  № 2304

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «Українська регіо
нальна аудиторська компанія»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 

ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ТОВ «Українська регіональна аудиторська 
компанія» (код за ЄДРПОУ 38059045).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2013  м. Київ  № 2305

Про відмову у внесенні до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ТОВ «ІНСАЙДЕР»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Відмовити у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі — Реєстр), ТОВ «ІНСАЙДЕР» (код за 
ЄДРПОУ 32281420), відповідно до підпункту 5.4 пункту 5 розділу 
IV Порядку.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення відповідно до законодавства.

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
(М.Лібанов) повідомити заявника про відмову у внесенні до Реє-
стру протягом тридцяти днів, із зазначенням підстав для прийнят-
тя цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«10» жовтня  2013 м. Київ  №2306

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, діяльності із зберігання акти
вів інститутів спільного інвесту
вання, ПАТ «ГРІН БАНК» 

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГРІН 
БАНК» (03040, м. Київ, вулиця Стельмаха, будинок 10-а; код за 
ЄДРПОУ 13550848) ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме: 
депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із збе-
рігання активів інститутів спільного інвестування.

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«10» жовтня 2013  м. Київ  №2307

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ПАТ «РЕГІОНБАНК»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РЕГІОН-
БАНК» (61002, Харківська обл., місто Харків, вулиця Дарвіна, буди-
нок 4; код за ЄДРПОУ 09620081) ліцензію на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2308

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ПАТ «БАНК ВЕЛЕС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 
ВЕЛЕС» (03061, м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, будинок 48; 
код за ЄДРПОУ 21593719) ліцензію на провадження професійної 
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діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2309

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ПАТ «АВАНТБАНК»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АВАНТ-
БАНК» (03110, м. Київ, вулиця Івана Клименка, будинок 23; код за 
ЄДРПОУ 36406512) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме де-
позитарної діяльності депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2310

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, Корпорація «СтокТрейд» ТОВ

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати Корпорації «СТОК-ТРЕЙД» ТОВ (49000, Дніпропетров-
ська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Червона, будинок 14, 
офіс 28; код за ЄДРПОУ 24247308) ліцензію на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2311

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «Міжрегіональна фінан
сова компанія»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №194, 15 жовтня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (01042, м. Київ, ву-
лиця Академіка Філатова, 22/8; код за ЄДРПОУ 23540650) ліцен-
зію на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку  — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2312

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ
ПЛЮС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку, (ринку цінних паперів) переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» (02660, м. Київ, вулиця Магніто-
горська, будинок 1, офіс 305; код за ЄДРПОУ 37208627) ліцензію 
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депози-
тарної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2313

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «КІНТО, ЛТД»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КІНТО, ЛТД»» (04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8 Б; код 
за ЄДРПОУ 19263860) ліцензію на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».
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3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2314

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «Джерело» ЛТД

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДЖЕРЕЛО» ЛТД (01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 
будинок 23, квартира 5; код за ЄДРПОУ 14343896) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — де-
позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитар-
ної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2315

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ДОНФІНСЕРВІС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДОНФІНСЕРВІС» (83114, Донецька обл., місто Донецьк, вулиця 
Рози Люксембург, будинок 75А, офіс 14; код за ЄДРПОУ 32757972) 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2316

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» (01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 
будинок 11; код за ЄДРПОУ 36301402) ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2317

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ПрАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІВЕКС 
КАПІТАЛ» (03057, м. Київ, вулиця Ежена Потьє, будинок 12; код за 
ЄДРПОУ 21600862) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме де-
позитарної діяльності депозитарної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2318

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ПрАТ «ЕКСПЕРТКАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (87534, Донецька обл., місто Маріуполь, ву-
лиця Кронштадтська, будинок 11; код за ЄДРПОУ 36174922) лі-
цензію на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв



№194, 15 жовтня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2319

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОНКОРД КАПІТАЛ» (01601, м. Київ, вулиця Мечникова, будинок 
2; код за ЄДРПОУ 33226202) ліцензію на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2320

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ФІНКОМІНВЕСТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (03062, м. Київ, вулиця Естонська, будинок 
120; код за ЄДРПОУ 37471006) ліцензію на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, 
а саме депозитарної діяльності депозитарної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2321

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «РЕФОРМАЦІЯКАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку, (ринку цінних паперів) переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕФОРМАЦІЯ-КАПІТАЛ» (69123, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
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вулиця Хортицьке шосе, будинок 3; код за ЄДРПОУ 36648781) лі-
цензію на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2322

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «КрАЗКапітал»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРАЗ-КАПІТАЛ» (39631, Полтавська обл., місто Кременчук, про-
їзд Ярославський, будинок 2; код за ЄДРПОУ 37015845) ліцензію 
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депози-
тарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2323

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ФК «ПРЕМІУМРЕСУРС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку, (ринку цінних паперів) переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМІУМ-РЕСУРС» (01042, м. Київ, ву-
лиця Чигоріна, будинок 12; код за ЄДРПОУ 38489234) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — де-
позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитар-
ної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2324

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ІНВЕСТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«І-НВЕСТ» (04080, м. Київ, вулиця Фрунзе, будинок 1-3; код за 
ЄДРПОУ 36473568) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме де-
позитарної діяльності депозитарної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2325

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ВІРТЕК ІНВЕСТМЕНТС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВІРТЕК ІНВЕСТМЕНТС» (04119, м. Київ, вулиця сім’ї Хохлових, 
будинок 15, корпус «А»; код за ЄДРПОУ 37686943) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — де-
позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитар-
ної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2326

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «Регран»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕГРАН» (65078, Одеська обл., місто Одеса, вул. Космонавтів, 
будинок 36; код за ЄДРПОУ 23876083) ліцензію на провадження 
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професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2327

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «МАКСФІЛД ФІНАНС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МАКСФІЛД ФІНАНС» (01135. м. Київ, вулиця Дмитрівська, буди-
нок 69; код за ЄДРПОУ 37686901) ліцензію на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2328

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «КОРПОРАТИВНИЙ КАПІ
ТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ» (01004, м. Київ, вулиця Басейна, бу-
динок 11, офіс 44; код за ЄДРПОУ 37634958) ліцензію на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку — депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2329

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «УКРРЕЄСТРХАРКІВ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ» (61072, Харківська обл., місто Харків, ву-
лиця Тобольська, будинок 42; код за ЄДРПОУ 35701718) ліцензію 
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депози-
тарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2330

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕ
ТИЧНИЙ РЕЄСТР»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (01010, м. Київ, вулиця 

Суворова, будинок 4/6; код за ЄДРПОУ 21656006) ліцензію на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку — депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2331

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ПОЛОГІВСЬКИЙ РЕЄ
СТРАТОР»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку, (ринку цінних паперів) переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПОЛОГІВСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР» (70600, Запорізька обл., Пологів-
ський район, місто Пологи, вулиця Карла Маркса, будинок 358; 
код за ЄДРПОУ 35980327) ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;
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оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 
клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2332

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «АНАЛІТІК — РЕГІСТРА
ТОР»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АНАЛІТІК — РЕГІСТРАТОР» (91016, Луганська обл., місто Лу-
ганськ, вулиця Демьохіна, будинок 20; код за ЄДРПОУ 24052740) 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2333

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «НВП «МАГІСТР»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НВП «МАГІСТР» (04655, м. Київ, вулиця Полярна, будинок 20, 
літ. А, поверх 1, офіс №6; код за ЄДРПОУ 34045290) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — де-
позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитар-
ної установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2334

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПА
НІЯ ВЄЛЄС КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
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ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ВЄЛЄС КАПІТАЛ» (01025, м. Київ, ву-
лиця Велика Житомирська, будинок 20; код за ЄДРПОУ 33847438) 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2335

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ОСНОВАЦІННІ ПАПЕРИ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку, (ринку цінних паперів) переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ» (01042, м. Київ, вулиця Патріса Лумум-
би, будинок 4/6; код за ЄДРПОУ 37044551) ліцензію на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку — депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2336

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, діяльності із зберігання акти
вів інститутів спільного інвесту
вання, ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, 
а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяль-
ності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, 
відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження 
окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, 
(ринку цінних паперів) переоформлення ліцензії, видачі дубліка-
та та копії ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817, за-
реєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬ-
ТАНА КАПІТАЛ» (83001, Донецька обл., місто Донецьк, вулиця 
Постишева, будинок 117; код за ЄДРПОУ 20337279) ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — де-
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позитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депози-
тарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спіль-
ного інвестування. 

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2337

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, діяльності із зберігання акти
вів інститутів спільного інвесту
вання, ПРАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТЕ-
РА ФІНАНС» (02021, м. Київ, вулиця Інститутська, будинок 19-Б, к. 32; 
код за ЄДРПОУ 30702104) ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2338

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної установи, 
діяльності із зберігання активів 
інститутів спільного інвестування, 
ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНОДЕПО ЗИ
ТАР НИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ» (04073, 
м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5; код за ЄДРПОУ 
35093607) ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме: депозитар-
ної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання ак-
тивів інститутів спільного інвестування. 

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2339

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, діяльності із зберігання акти
вів інститутів спільного інвесту
вання, ТОВ «ФГІ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних папе-
рів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФГІ» (49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, про-
спект Карла Маркса, будинок 22; код за ЄДРПОУ 37373876) ліцен-
зії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку — депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності 
депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів 
спільного інвестування.

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2340

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме діяльності із 
зберігання активів інститутів 
спільного інвестування ПАТ «Фі
нанс Банк»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме 
діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, 
відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження 
окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії 
ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за №  854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІ-
НАНС БАНК» (02002, м. Київ, вулиця Панельна, будинок 5; код за 
ЄДРПОУ 19193869) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме ді-
яльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2341

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, діяльності із зберігання акти
вів інститутів спільного інвесту
вання, ПАТ «КРЕДОБАНК»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕ-
ДОБАНК» (79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, 78; 
код за ЄДРПОУ 09807862) ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2342

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, діяльності із зберігання акти
вів інститутів спільного інвесту
вання, ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
«ПІВДЕННИЙ» 

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІО-
НЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» (65059, Одеська обл., місто Оде-
са, вул. Краснова, будинок 6/1; код за ЄДРПОУ 20953647) ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депози-
тарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спіль-
ного інвестування.

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2343

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, діяльності із зберігання акти
вів інститутів спільного інвесту
вання, ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, діяльності із зберігання активів інститутів спільного 
інвестування,відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку, (ринку цінних паперів) переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДІА-
МАНТБАНК» (04070, м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-А; 
код за ЄДРПОУ 23362711) ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування. 

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
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відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2344

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, діяльності із зберігання акти
вів інститутів спільного інвесту
вання, діяльності із зберігання 
активів пенсійних фондів, 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності 
із зберігання активів пенсійних фондів, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної 
діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних паперів) перео-
формлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердже-
них рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.  Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 
КРЕДИТ ДНІПРО» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропе-
тровськ, вулиця Леніна, будинок 17; код за ЄДРПОУ 14352406) 
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності 
депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів 
спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних 
фондів. 

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013  м. Київ  №2353

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ 
КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» (03680, м. Київ, вулиця 
М.  Амосова, 12, офіс 5-С, каб. № 1, 2, 3; код за ЄДРПОУ 37716270) 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» жовтня 2013 м. Київ  №2354

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ТОВ «ФОЇЛ СЕК'ЮРІТІЗ НЬЮ 
ЮРОП»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
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ринку (далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї-
ни 01.06.2013 за № 854/23386,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОЇЛ СЕК'ЮРІТІЗ НЬЮ ЮРОП»» (01042, м. Київ, вулиця Академі-
ка Філатова, 22/8; код за ЄДРПОУ 23540650) ліцензію на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку — депози-

тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково – 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльнос-

ті інституційних інвесторів з метою забезпечення припинення об-
слуговування випусків інвестиційних сертифікатів у документар-
ній формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників 
іменних цінних паперів пайових інвестиційних фондів, з метою 
опублікування інформації повідомляє, що Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів у зв’язку з 
прийняттям рішення про переведення випуску іменних інвести-
ційних сертифікатів документарної форми існування у бездоку-
ментарну (дематеріалізація випуску інвестиційних сертифікатів) 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІТТМЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ: 32588724; 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30):

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ПЛАТИНУМ ІНВЕСТ», 
недиверсифікованого виду закритого типу, реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 233277 — видано свідоцтво від 11.10.13 № 00513 про реє-
страцію випуску 255 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів 
номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 255 000 000 грн.

*   *   *
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльнос-

ті інституційних інвесторів з метою забезпечення припинення об-
слуговування випусків інвестиційних сертифікатів у документар-
ній формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників 
іменних цінних паперів пайових інвестиційних фондів, з метою 
опублікування інформації повідомляє, що Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку здійснено заміну свідоцтв 
про реєстрацію випусків інвестиційних сертифікатів у зв’язку з 
прийняттям рішення про переведення випусків іменних інвестицій-
них сертифікатів документарної форми існування у бездокумен-
тарну (дематеріалізацію випусків інвестиційних сертифікатів) ПРИ
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
20542223; 76019 м. Івано-Франківськ ,вул. Василіянок, 22, 
оф.  300):

Пайовий інвестиційний фонд «Прінком — Збалансований» ди-
версифікованого виду інтервального типу, реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 221595 — видано свідоцтво від 11.10.13 № 00517 про реє-
страцію випуску 100 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів 
номінальною вартістю 100 грн. на загальну суму 10 000 000 грн.;

Пайовий інвестиційний фонд «Прінком — Фонд» диверсифіко-
ваного виду інтервального типу, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
221069 — видано свідоцтво від 11.10.13 № 00518 про реєстрацію 
випуску 3550 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів номі-
нальною вартістю 10 копійок на загальну суму 355 000 грн.

*   *   *
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльнос-

ті інституційних інвесторів з метою забезпечення припинення об-
слуговування випусків інвестиційних сертифікатів у документар-
ній формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників 
іменних цінних паперів пайових інвестиційних фондів, з метою 
опублікування інформації повідомляє, що Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів у зв’язку з при-
йняттям рішення про переведення випуску іменних інвестиційних 
сертифікатів документарної форми існування у бездокументарну 
(дематеріалізація випуску інвестиційних сертифікатів) ТОВАРИ
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ
ЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОЛЬАВТРАНСБУД» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 34204745; 36022, м. Полтава, вул.. Старий Поділ, 4):

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестицій
ний фонд «Забудовник», реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233374 — 
видано свідоцтво від 11.10.13 № 00516 про реєстрацію випуску 
3  000 штук іменних інвестиційних сертифікатів номінальною вар-
тістю 10 000 грн. на загальну суму 30 000 000 грн.

*   *   *
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльнос-

ті інституційних інвесторів з метою забезпечення припинення об-
слуговування випусків інвестиційних сертифікатів у документар-
ній формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників 
іменних цінних паперів пайових інвестиційних фондів, з метою 
опублікування інформації повідомляє, що Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку здійснено заміну свідоцтв про 
реєстрацію випусків інвестиційних сертифікатів у зв’язку з при-
йняттям рішення про переведення випусків іменних інвестиційних 
сертифікатів документарної форми існування у бездокументарну 
(дематеріалізацію випусків інвестиційних сертифікатів) ТОВАРИ
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ
ЛІННЯ АКТИВАМИ «СМАРТ СИСТЕМ АМ» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 35072702; 61058 м. Харків, просп. Правди, 2, кім. 403):

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «СМАРТ 2» недиверси-
фікованого виду закритого типу, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
233776 — видано свідоцтво від 11.10.13 № 00514 про реєстрацію 
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випуску 1 550 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів номі-
нальною вартістю 1 000 грн. на загальну суму 1 550 000 000 грн.;

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «СМАРТ 1» недиверси-
фікованого виду закритого типу, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
233775 — видано свідоцтво від 11.10.13 № 00515 про реєстрацію 
випуску 50 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів номі-
нальною вартістю 1 000 грн. на загальну суму 50 000 000 грн.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року №249, згідно з 
пунктом 5 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв`язку зі 
зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цін-
них паперів у бездокументарну форму існування, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 квітня 2013 №736, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 22.05.2013 року за №802/23334, відповідно до доку-
ментів, наданих ТОВ «ІНТЕЛБУД ЛТД» (01001, м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, буд. 16, код за ЄДРПОУ: 33498951) на заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску відсоткових іменних облігацій серії «А» у 
зв`язку з переведенням випуску цінних паперів у бездокументар-
ну форму існування, видано свідоцтво про реєстрацію випуску 
відсоткових іменних облігацій серії «А» у зв`язку з переведенням 
випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування — 
розпорядження №58 КФ ЗС від 18 вересня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року №249, згідно з 
пунктом 5 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв`язку зі 
зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цін-
них паперів у бездокументарну форму існування, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 квітня 2013 №736, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 22.05.2013 року за №802/23334, відповідно до доку-
ментів, наданих ТОВ «ЗУБР ЛТД», 01001, м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, буд. 16, код за ЄДРПОУ: 32917341 на заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску відсоткових іменних облігацій серії «А» у 
зв`язку з переведенням випуску цінних паперів у бездокументар-
ну форму існування, видано свідоцтво про реєстрацію випуску 
відсоткових іменних облігацій серії «А» у зв`язку з переведенням 
випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування — 
розпорядження №59 КФ ЗС від 18 вересня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року №249, згідно з 
пунктом 5 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв`язку зі 
зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цін-
них паперів у бездокументарну форму існування, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 квітня 2013 №736, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 22.05.2013 року за №802/23334, відповідно до доку-
ментів, наданих ТОВ «СКІФ2004», 01001, м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, буд. 16, код за ЄДРПОУ: 32982714 на заміну свідоцтва 

про реєстрацію випуску відсоткових іменних облігацій серії «А» у 
зв`язку з переведенням випуску цінних паперів у бездокументар-
ну форму існування, видано свідоцтво про реєстрацію випуску 
відсоткових іменних облігацій серії «А» у зв`язку з переведенням 
випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування — 
розпорядження № 60КФ ЗС від 18 вересня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року №249, згідно з 
пунктом 5 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв`язку зі 
зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цін-
них паперів у бездокументарну форму існування, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 квітня 2013 №736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22.05.2013 року за №802/23334, відповідно до документів, 
наданих ТОВ «АТАНКРИМ», місцезнаходження: 98100, АРК, м. Фе-
одосія, вул. Галерейна, буд. 22, на заміну свідоцтв про реєстрацію 
випуску відсоткових іменних облігацій серій «А» та «В» у зв`язку з 
переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму 
існування, видано свідоцтва про реєстрацію випуску відсоткових 
іменних облігацій серій «А» та «В» у зв`язку з переведенням ви-
пуску цінних паперів у бездокументарну форму існування — роз
порядження № 57 — КФ — ЗС від 16 вересня 2013  року.

НКЦПФР зупинила,  
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі 
пункту 17 глави 1 розділу ІII Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17.07.2003 №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції 13.08.2003 за №706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 №1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
30.01.2007 за №81/13348), зі змінами та доповненнями, у відно-
шенні ТОВ «Агропродукт» (код за ЄДРПОУ: 32509307, 65039, 
м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А), відновлено обіг облігацій се-
рії «А» ТОВ «Агропродукт» — розпорядження № 36 — КФ — ВО — О 
від 30 вересня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі 
пункту 17 глави 1 розділу ІII Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17.07.2003 №322, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 13.08.2003 за №706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 №1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 30.01.2007 за №81/13348), зі змінами та доповненнями, та від-
повідно до документів, наданих ТОВ «ФоззіФуд», код за ЄДРПОУ 
32294926, 08132,м. Вишневе, вул. Промислова,5, на зупинення 
обігу облігацій серії «В», зупинено обіг облігацій ТОВ «Фоззі-Фуд» 
серії «В» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від 
06.11.2008 року № 856/2/08, видане 21.12.2009 року Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку) — розпорядження 
№ 79 КФЗО — О від 7 жовтня 2013 року.
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*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 №249 та на підставі п. 7 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, 
відповідно до повідомлення державного реєстратора щодо про-
ведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи ЗАТ «Виробничотехнічний центр «Холоденерго
комплект» (код за ЄДРПОУ: 24562926, 36034, Полтавська область, 
м. Полтава, вул. Великотирнівська, 36, корпус 2, квартира 73) 
шляхом її ліквідації. Скасовано реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ «Виробничо-технічний центр «Холоденергокомплект». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Виробничо-технічний 
центр «Холоденергокомплект» від 22.07.1998 року №291/16/1/98, 
видане Полтавським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — розпо
рядження №74 КФ С — А від 11 жовтня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі 
п.  5 глави 3 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії 
від 17.07.03 р № 322 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06 р. 
№1178, зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 30.01.07 р. за № 81/13348, та відповідно до 
документів, наданих ТОВ «СК ВЕРСІЯ», адреса: 36011, м. Полтава, 
просп. Першотравневий, 19/2 код за ЄДРПОУ — 37914654) на 
скасування реєстрації випуску облігацій серії «D», скасовано реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «СК ВЕРСІЯ» серії «D». Тимчасове 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «СК ВЕРСІЯ» від 
22 червня 2012 року № 153/2/12-Т, видане Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — розпоря
дження № 219 — КФ — СТ — О від 30 вересня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі 
п.  5 глави 3 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії 
від 17.07.03 р № 322 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06 р. 
№1178, зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 30.01.07 р. за № 81/13348, та відповідно до 
документів, наданих ТОВ «СК ВЕРСІЯ» (36011, м. Полтава, просп. 
Першотравневий, 19/2 код за ЄДРПОУ — 37914654) на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій серії «Е», скасовано реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «СК ВЕРСІЯ» серії «Е». Тимчасове свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «СК ВЕРСІЯ» від 
22  червня 2012 року № 154/2/12-Т, видане Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — розпоря
дження № 220 — КФ — СТ — О від 30 вересня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі пункту 1 Рішення 

Комісії від 23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень те-
риторіальним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» та відповідно до пункту 9 Розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23  квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧ
ТОРГ» (місцезнаходження: 83054, Донецька область, м. Донецьк, 
Київський район, вул. Економічна, б. 19; код за ЄДРПОУ: 03336232) 
у зв’язку з припиненням його діяльності шляхом перетворення в 
товариство з обмеженою відповідальністю — розпорядження 
№  60ДО1З від 10.10.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі пункту 1 Рішення Комісії 
від 23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень територі-
альним органам Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку» та відповідно до пункту 9 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23  квітня 2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій ЗАКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЖИО» (83001, Донецька область, 
м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Постишева, буд. 117; код 
за ЄДРПОУ: 25122916) у зв’язку з припиненням його діяльності 
шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальніс-
тю — розпорядження № 64ДО1З від 11.10.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі пункту 1 Рішення Ко-
місії від 23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень терито-
ріальним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» та відповідно до пункту 9 Розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій ЗАКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕАТРАЛЬНО
ГО ТА БІБЛІОТЕЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» (83034, Донецька область, 
м. Донецьк, Пролетарський район, вул. Липецька, буд. 47 Б; код за 
ЄДРПОУ: 02172952) у зв’язку з припиненням його діяльності шля-
хом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю 
підприємство — розпорядження № 63ДО1З від 
11.10.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі пункту 1 Рішення 
Комісії від 23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень те-
риторіальним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» та відповідно до пункту 9 Розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій ЗА
КРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФІСТ» (85400, 
Донецька область, м. Селидове, вул. Черняховського, буд. 46; код 



№194, 15 жовтня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

за ЄДРПОУ: 02470023) у зв’язку з припиненням його діяльності 
шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальніс-
тю — розпорядження № 62ДО1З від 11.10.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі пункту 1 Рішення Ко-
місії від 23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень терито-
ріальним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» та відповідно до пункту 9 Розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій ЗАКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШТАН» (місцезнаходження: 83111, 
Донецька область, м. Донецьк, Петровський район, вул. Степана 
Щипачова, буд. 16; код за ЄДРПОУ: 24320620) у зв’язку з припинен-
ням його діяльності шляхом перетворення в приватне підприєм-
ство  — розпорядження № 61ДО1З від 11.10.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західно-
го територіального управління, на підставі підпункту 4 пункту 1 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.07.2013р. №1283 «Про делегування повноважень територі-
альним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13 серпня 2013 року за № 1390/23922, та пункту 9 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23  квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 травня 2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій:

Закритого акціонерного товариства «Демидівський молокоза
вод» (35200, Рівненська обл., Демидівський р-н, смт. Демидівка, 
вул. 17 Вересня, 65; код ЄДРПОУ: 22586348) у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства — розпорядження №51ЗХ4З 
від 11.10.2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Мукачівський інститут 
меблів — АТ МІМ» (89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, 
вул. Возз`єднання, 20; код ЄДРПОУ: 00276096) у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства — розпорядження №52ЗХ3З 
від 11.10.2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Віклер» (90202, Закарпат-
ська обл., м. Берегове, вул. Сентфелд, 104; код ЄДРПОУ: 13587917) 
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства — розпоря
дження №53ЗХ3З від 11.10.2013 року;

Відкритого акціонерного товариства «Перечинський райагро
техсервіс» (89203, Закарпатська обл., Перечинський район, с. Сі-
мер, вул. Будівельників, 10; код ЄДРПОУ: 00903825) у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства — розпорядження 
№54ЗХ3З від 11.10.2013 року;

Відкритого акціонерного товариства «Великоберезнянське 
ремонтнотранспортне підприємство» (89000, Закарпатська обл., 
Великоберезнянський район, смт. Великий Березний, вул. Ште-
фаника, 124; код ЄДРПОУ: 03740909) у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства — розпорядження №55ЗХ3З від 
11.10.2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Дністер» (79040, м. Львів, 
вул. Городоцька, 367; код ЄДРПОУ: 20811930) у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства — розпорядження №56ЗХ1З 
від 11.10.2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Виробничобудівельне 
підприємство «Агат» (79031, м. Львів, вул. Хуторівка, 23; код  
ЄДРПОУ: 22379230) у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства — розпорядження №57ЗХ1З від 11.10.2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Дружба» (81362, Львів-
ська обл., Мостиський р-н, с. Пнікут, 23; код ЄДРПОУ: 00854682) 
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства — розпоря
дження №58ЗХ1З від 11.10.2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Непал» (79059, м. Львів, 
вул. Хвильового, 56, к.36; код ЄДРПОУ: 23889217) у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства — розпорядження №59ЗХ3З 
від 11.10.2013 року;

Відкритого акціонерного товариства Заготівельно
відгодівельне підприємство «Сяйво» (80060, Львівська обл., Со-
кальський р-н., с. Корчів; код ЄДРПОУ: 20800346) у зв’язку з пе-
ретворенням акціонерного товариства — розпорядження  
№60 ЗХ3З від 11.10.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лип-
ня 2013 року № 149 К, підпункту 1) пункту 1 Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№  1283 «Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за 
№  1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 
року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій ПРИ
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕ
СУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №90», місцезнаходження: 52005, 
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, 
вул. Совхозна, буд. 74, код за ЄДРПОУ- 01036247, у зв’язку з при-
пиненням діяльності акціонерного товариства шляхом його пере-
творення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №90». 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №90» №50/04/1/11 від 09 червня 
2011 року, видане Дніпропетровським територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження № 27ДН–1– С–А від 11.10.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи, начальника 

Одеського територіального управління НКЦПФР, на підставі рі-
шення НКЦПФР № 737 від 23.04.2013р. «Про затвердження По-
рядку скасування реєстрації випуску акцій» зупинено обіг акцій 
наступних товариств:

ВАТ «САРАТСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15166» 
(Код за ЄДРПОУ: 03114997; місцезнаходження: 68200, Одесь-
ка  обл., Саратський р-н, смт. Сарата, вул. Промзона, 3) — розпо
рядженням № 30ОД1З від 20.09.2013 року;

ВАТ «ОДЕСЬКА АВТОБАЗА «ДУНАЙВОДБУД» (Код за ЄДРПОУ: 
01034805; 65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 219) — 
розпорядженням № 38ОД1З від 20.09.2013 року;

ВАТ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ «ДУНАЙВОДБУД» (Код за  
ЄДРПОУ: 01035791; 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13) — розпо
рядженням № 37ОД1З від 20.09.2013 року;
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АТЗТ «ФАРЛЕП2000» (Код за ЄДРПОУ: 24538589; місцезнахо-
дження: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 19) — розпоряджен
ням № 36ОД1З від 20.09.2013 року;

ЗАТ «ЧОРНОМОРСАНТЕХМОНТАЖ» (Код за ЄДРПОУ: 01415884; 
65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 4) — розпорядженням  
№ 35ОД1З від 20.09.2013 року;

ВАТ «ШАМПАНЬ УКРАЇНИ» (Код за ЄДРПОУ: 00413143; 68454, 
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нежданівка, вул. Леніна, 75) — 
розпорядженням № 34ОД1З від 20.09.2013 року;

АТЗТ «ІНТЕРРАФ» (Код за ЄДРПОУ: 14352174; 65003, м. Одеса, 
вул. Чорноморського козацтва, 66) — розпорядженням № 33ОД1З 
від 20.09.2013 року;

ЗАТ «ОДЕСЬКИЙ МОНТАЖНОЗАГОТОВЧИЙ ЗАВОД» (Код за  
ЄДРПОУ: 01040697; 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 4) — розпо
рядженням № 32ОД1З від 20.09.2013 року;

ВАТ «ОДЕСЛІФТ» (Код за ЄДРПОУ: 03336031; місцезнаходжен-
ня: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 34) — розпорядженням 
№ 31ОД1З від 20.09.2013 року;

ЗАТ АРО «ПАСАЖ» (Код за ЄДРПОУ: 01561137; місцезнахо-
дження: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 27) — розпоряджен
ням № 29ОД1З від 20.09.2013 року;

ЗАТ «САЛГАНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (Код за ЄДРПОУ: 
20978564; місцезнаходження: 67725, Одеська обл., Білгород-
Дністровський р-н, с. Салгани, вул. Шабська, 49) — розпоряджен
ням № 28ОД1З від 20.09.2013 року;

ВИБОРЧОТОРГІВЕЛЬНЕ ЗАТ «СИНТЕЗ» (Код за ЄДРПОУ: 
02971143; 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 121) — 
розпорядженням № 27ОД1З від 20.09.2013 року;

ВАТ «М'ЯСОПРОДУКТИ» (Код за ЄДРПОУ: 21018079; 67667, 
Одеська обл., Біляївський р-н, смт. Хлібодаське, вул. Маяцька до-
рога, 19) — розпорядженням № 26ОД1З від 20.09.2013 року;

ВАТ «ОБЛАГРОХІМ» (Код за ЄДРПОУ: 05490196; 65009, м. Оде-
са, вул. Фонтанська дорога, 11) — розпорядженням № 25ОД1З 
від 20.09.2013 року;

ВАТ «МІКРОН» (Код за ЄДРПОУ: 00222338; 65031, м. Одеса, 
вул. М.Боровського, 37) — розпорядженням № 24ОД1З від 
20.09.2013 року;

АТВТ «ЕПСІЛОН» (Код за ЄДРПОУ: 14310276; місцезнаходження: 
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 10) — розпорядженням № 23ОД1З 
від 20.09.2013 року;

АТЗТ «ІНТЕЛКОМБУД» (Код за ЄДРПОУ: 30028706; 65045, 
м.  Одеса, вул. Новосільська, 99, кВ. 6) — розпорядженням 
№  22ОД1З від 20.09.2013 року;

АТЗТ «ІНТЕЛКОМЗАХІД» (Код за ЄДРПОУ: 30084320; 67667, 
Одеська обл., Біляївський р-н, смт. Хлібодарське, НВО «ЕЛІ-
ТА»)  — розпорядженням № 21ОД1З від 20.09.2013 року;

АТЗТ «ІНТЕЛКОМПІВНІЧ» (Код за ЄДРПОУ: 30168190; 67570, 
Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт. Чорноморське, БОС, 40) — 
розпорядженням № 20ОД1З від 20.09.2013 року;

ВАТ «ПМК11» (Код за ЄДРПОУ: 01353456; 67700, Одеська обл., 
м. Білгород-Дністровськ, вул. Шабська, 102) — розпорядженням 
№ 19ОД1З від 20.09.2013 року;

ВАТ «КОМСОМОЛЕЦЬ» (Код за ЄДРПОУ: 00413133; місцезнахо-
дження: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Комсомольська, 30) — 
розпорядженням № 18ОД1З від 20.09.2013 року;

АТЗТ «КРАСНООКНЯНСЬКИЙ АГРОБУД» (Код за ЄДРПОУ: 
03578879; 67900, Одеська обл., Красноокнянський р-н, смт. Крас-
ні Окни, вул. Коморова, 28) — розпорядженням № 17ОД1З від 
20.09.2013 року;

ВАТ «ЗАВОД «ЛЕГМАШ» (Код за ЄДРПОУ: 14308758; 14308758,  
м. Одеса, вул. 2-га Пересипська, 21) — розпорядженням  

№ 16ОД1З від 20.09.2013 року;
ЗАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБЄ’ДНАННЯ «АСТРА» (Код за ЄДРПОУ:  

00309677; місцезнаходження: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Оси-
пенко, 59) — розпорядженням № 15ОД1З від 20.09.2013 року;

ЗАТ «БРИЗ» (Код за ЄДРПОУ: 02971162; 65091, м. Одеса, 
вул.  Скісна, 27/29) — розпорядженням № 14ОД1З від 
20.09.201  року;

ВАТ «Одеський верстатобудівний завод» (Код за ЄДРПОУ: 
00222344; місцезнаходження: 65031, м. Одеса, вул. Промисло-
ва, 37) — розпорядженням №13ОД1З від 20.09.2013 року;

ВАТ «ЕКСПЕРИМЕНТ» (Код за ЄДРПОУ: 05762677; 68400, Одеська 
м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 27) — розпорядженням № 12ОД1З 
від 20.09.2013 року;

ВАТ «ЗОНТ» (Код за ЄДРПОУ: 00310249; 65104, м. Одеса, 
просп. Маршала Жукова, 103) — розпорядженням № 11ОД1З 
від 20.09.2013 року;

ЗАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БРЕДЕКС ФІНАНС» (Код за  
ЄДРПОУ: 32428312; 65012, м. Одеса, вул. Віце-Адмірала Азаро-
ва, 13) — розпорядженням № 10ОД1З від 20.09.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Одесько-
го територіального управління, на підставі рішення НКЦПФР 
№ 737 від 23.04.2013р. «Про затвердження Порядку скасування 
реєстрації випуску акцій» скасовано реєстрацію випуску акцій на-
ступних товариств:

АТЗТ «КРИСТАЛ» (Код за ЄДРПОУ: 21575503; 65000, м. Одеса,  
вул. Грецька, 18) — розпорядженням № 30ОД1CА від 
20.09.2013 року;

ЗАТ «ДІАМАНТ» (Код за ЄДРПОУ: 19200242; 65026, м. Одеса, 
вул. Катерининська, 6) — розпорядженням № 29ОД1CА від 
20.09.2013 року;

ВАТ «ОДЕСЬКЕ ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО ПОЛІГРАФІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (Код за ЄДРПОУ: 
00244682; 65005, м. Одеса, Михайлівська площа, 1) — розпоря
дженням № 28ОД1CА від 20.09.2013 року;

ВАТ «НЕПТУН» (Код за ЄДРПОУ: 20982887; 65031, м. Одеса, 
вул. Промислова, 28) — розпорядження № 27ОД1CА від 
20.09.2013 року;

ВАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 139» (Код за  
ЄДРПОУ: 01035779; 68643, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, 
с.  Кам'янка, вул. Леніна, 153) — розпорядженням № 26ОД1CА 
від 20.09.2013 року;

ЗАТ «ЧЕРЕВИЧКИ» (Код за ЄДРПОУ: 22516514; 65045, м. Одеса, 
вул. Преображенська, 42) — розпорядженням № 25ОД1CА від 
20.09.2013 року;

ЗАТ «КОТОВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» (Код за ЄДРПОУ: 
00443909; 66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 
303) — розпорядженням № 24ОД1CА від 20.09.2013 року;

ЗАТ «СТАНКОТЕХІМПОРТ» (Код за ЄДРПОУ: 24765693; 65043, 
м. Одеса, 1й Аеродромний провулок, 3) — розпорядженням 
№  23ОД1CА від 20.09.2013 року;

ВАТ «ОДЕСМЕТАЛОПОСТАЧЗБУТ» (Код за ЄДРПОУ: 01882634; 
місцезнаходження: 65003, м. Одеса, пров. Петренко, 1) — розпо
рядженням № 22ОД1CА від 20.09.2013 року;

- ВАТ ППП «РОЗДІЛЬНЯНСЬКЕ» (Код за ЄДРПОУ: 00855256; 
67400, Одеська обл., Роздільнянський р-н, м. Роздільна) — роз
порядженням № 21ОД1CА від 20.09.2013 року;

- ЗАТ «ОДЕСАРИБГОСП» (Код за ЄДРПОУ: 00476731; 67602, 
Одеська обл., Біляївський р-н, м. Біляївка) — розпорядженням 
№  20ОД1CА від 20.09.2013 року;
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- ЗАТ «КРАСНООКНЯНСЬКИЙ СИРЗАВОД» (Код за ЄДРПОУ: 
00446635; 67900, Одеська обл., Красноокнянський р-н, 
смт.  Красні Окни, вул. Дзерджинського, 24) — розпорядженням 
№ 19ОД1CА від 20.09.2013 року;

- ЗАТ «ФРУНЗІВСЬКИЙ МОЛЗАВОД» (Код за ЄДРПОУ: 20925473; 
66700, Одеська обл., Фрунзівський р-н, смт. Фрунзівка, вул. За-
водська, 11) — розпорядженням № 18ОД1CА від 
20.09.2013  року;

- ЗАТ «ВЕКТОР ОІЛ» (Код за ЄДРПОУ: 23871298; 65046, м. Оде-
са, вул. Водопровідна, 22) — розпорядженням № 17ОД1CА від 
20.09.2013 року;

- ВАТ «МИКОЛАЇВСЬКА СГХ» (Код за ЄДРПОУ: 05490351; 67050, 
Одеська обл., с. Стрюкове, вул. Горького, 2) — розпорядженням 
№ 16ОД1CА від 20.09.2013 року;

- СЗАТ «ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА» (Код за ЄДРПОУ: 03767825; 67441, 
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Новоукраїнка) — розпоря
дженням № 15ОД1CА від 20.09.2013 року;

- ЗАТ «КРАСНИЙ» (Код за ЄДРПОУ: 00855368; 68552, Одесь-
ка обл., Тарутинський р-н, с. Красне) — розпорядженням 
№  14ОД1CА від 20.09.2013 року;

- ВАТ «ІЗМАЇЛЬСЬКА АВТОБАЗА «ДУНАЙВОДБУД» (Код за  
ЄДРПОУ: 01034811; 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Болград-
ське шосе, 10) — розпорядженням № 13ОД1CА від 
20.09.2013 року.

14.10. 2013 р. 

01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044)2542377

Email: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації посилання на прес
службу НКЦПФР обов’язкове.

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
провідного спеціаліста відділу корпоративних фінансів, звіт-

ності учасників фондового ринку та захисту прав інвесторів на 
умовах строкового трудового договору. Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Документи приймаються протягом 30 днів з дати опублікуван-
ня оголошення. 

Звертатися за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13, 
8 поверх, офіс 801. 

Довідки за телефоном 7194693.

Одеське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНОГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»
Зміна до Особливої інформації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13828634
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

Туристично-готельний комплекс 
«Дністер»

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ ТГК «Дністер»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс: 79000
Область: Львівська

Район:
Населений пункт: м.Львів

Вулиця: Матейка
Будинок: 6

Корпус:
Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента: 0322974321
Номер факсу емітента: 0322974324
Веб-сайт емітента: www.dnister.lviv.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається 
інформація:

Інформація про факти лістингу / 
делістингу цінних паперів на 
фондовій біржі

Дата виникнення особливої інформації, щодо якої 
розкривається зміна (день, місяць, рік):

03.10.2013

Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації
В особливій інформації розміщеній 04.10.2013 та надрукованій в офіційному друкова-

ному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості» 
№189(1693)від 08.10.2013року була виявлена помилка.З технічних причин в описовій части-
ні особливої інформації невірно вказано в реченні : дата дії включення у лістинг- 03.04.2013.
(правильно- дата дії включення у лістинг 03.10.2013) 

В табличній частині особливої інформації дата включення у лістинг вказана вірно. 
В табличній частині особливої інформації в стовпчику 2(дія лістинг/делістинг або зміна 

рівня лістингу) праильною вважати інформацію «лістинг» 
Нова редакція повідомлення
Дата дії: включення у лістинг 03.10.2013 
Згідно Протоколу №256 Засідання Котирувальної комісії ПАТ «Київська міжнародна 

фондова біржа» від 03.10.2013 року було ухвалено:»Внести у другий рівень лістингу акції 
прості іменні ПАТ Туристично-готельний комплекс «Дністер»(код ЄДРПОУ 13828634)» 

Вид,тип,форма випуску та форма існування,номінальна вартість та кількість цінних папе-
рів включених до лістингу- акції іменні прості бездокументарної форми існування,номінальна 
вартість 1,59 грн.,кількість цінних паперів — 62 893 085 шт. на суму 100 000 005,15грн. 

До лістингу включено 100% цінних паперів від загального випуску. 
Дата реєстрації,номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменуван-

ня органу,що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів,включених до лістингу : 
06 серпня 2010року,свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №633/1/10,видане Державною 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (тепер-Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку). 

До 03.10.2013 року жодні інші цінні папери ПАТ ТГК «Дністер» не перебували в лістингу. 
Права власників цінних паперів- відповідно до Статуту. 

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
№ 
з/п

Дія 
(лістинг/ 
делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Найменування 
фондової біржі

Дата дії Вид цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія

Номінальна 
вартість 

цінних паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 
(тис. грн)

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 
(шт.)

Частка від розміру 
статутного капіталу, 
яку складають цінні 
папери, щодо яких 

вчинена дія 
(відсотки)

Дата реєстрації 
випуску цінних 
паперів, щодо 
яких вчинена 

дія

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 
випуску цінних 
паперів, щодо 

яких вчинена дія

Найменування 
органу, що здійснив 

державну реєстрацію 
випуску цінних 

паперів, щодо яких 
вчинена дія

Тип, форма 
існування 

цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 лістинг ПАТ «Київська 

міжнародна 
фондова біржа»

03.10.2013 акції прості 
іменні

100000 62893085 100 06.08.2010 633/1/10 Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

іменні, 
бездокумен-

тарна
Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до особливої інформації

Посада керівника емітента Генеральний директор ПАТ ТГК «Дністер»
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Балагура А. В.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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

чальна компанія «Житомиробленерго»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22048622
1.4. Місцезнаходження емітента: 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0412402059, 0412402044
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc@co.ztoe.com.ua
1.7. Веб-сайт емітента: www.ztoe.com.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: відсутня
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
1.10.Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):  10.10.2013

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» від 10.10.2013р. (прото-

кол Наглядової ради Товариства №65 від 10 жовтня 2013 р.) внесено зміни до кількісно-
го складу Правління: встановлено кількісний склад Правління Товариства — 7 (сім) осіб 
та відбулися зміни складу посадових осіб емітента:

1. Наглядова рада прийняла рішення з 14.10.13р. припинити повноваження члена 
Правління Невмержицького С.М. у зв’язку з переведенням на інше місце роботи. 

Інформація про посадову особу: Невмержицький Сергій Миколайович, член Прав-
ління, акціями емітента не володіє, на посаді перебував 8 років, непогашеної судимості 
за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 
діяльності не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та 
перелік попередніх посад.

2. Наглядова рада прийняла рішення обрати з 15.10.13р. членами Правління:
1) Самчука О.Г. — комерційного директора Товариства
Інформація про посадову особу: Самчук Олег Григорович, член Правління, акціями 

емітента не володіє, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за злочини, вчинені з ко-
рисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх по-
сад.

2) Сидораку І.О. — директора з питань безпеки Товариства
Інформація про посадову особу: Сидорака Ігор Олексійович, член Правління, акція-

ми емітента не володіє, обрано на 3 роки, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та перелік попередніх 
посад.

3. Підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність відомостей, що містяться в 

повідомленні. 
             А.В. Левицький 
(ініціали та призвище керівника)              (підпис)

3.2. Найменування посади  Голова Правління
М.П.                                 10 жовтня 2013 року 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАРОДНА ПРОМИСЛОВОІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» 

повідомляє про скликання позачергових загальних збори акціонерів, які відбу-
дуться 29 листопада 2013 р. об 11.00 в приміщенні офісу товариства (83001, м. До
нецьк, вул.Університетська, 20, 3й поверх). 

Реєстрація акціонерів — з 10.15 до 10.45 години 29 листопада 2013 р.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 

24 годину 25 листопада 2013 року. 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Обрання нового складу Наглядової Ради Товариства.
4. Про продаж земельної ділянки загальною площею 5,4000га, яка належить То-

вариству на праві власності та яка розташована за адресою: АРК м.Ялта, смт. Лівадія, 
смт.Виноградне, вул. Об`їздна дорога,6;

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику 
акціонера паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера 
на загальних зборах 29.11.2013 року, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

До проведення загальних зборів акціонерів будь-яка цікава для Вас інформація, 
щодо викладених питань, буде надаватися за встановленим порядком в офісі Товари-
ства в робочі дні з 10.00 до 16.00 год. Довідки за тел. (062) 348 81 86.

Голова Правління  Кленовий Сергій Володимирович

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 

ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ 
КОМПОНЕНТІВ» 

(місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27, код ЄДРПОУ 32557330) 
(далі — Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 22 листопада 2013 р. о 10.00 годині за адресою: 01601, 
м. Київ, вул.  Воровського, 27, в адмінбудинку, кабінет №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться з 09.30 
до 09.45 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах — 18 листопада 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної фор-

ми існування у бездокументарну існування (дематеріалізацію випуску акцій).
4. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо 

якого прийнято рішення про дематеріалізацію. Затвердження умов договору, що укла-
датиметься з депозитарієм.

5. Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах 
власникам акцій випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію. Затвер-
дження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем.

6. Про визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних па-
перів.

7. Про розірвання договору з реєстратором.
8. Обрання особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних 

паперів та інших документів.
9. Про визначення способу персонального повідомлення про дематеріалізацію ви-

пуску акцій акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у ре-
єстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та де-
позитарію.

10. Про порядок вилучення сертифікатів акцій.
11. Затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску акцій.
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства відповідно до Закону 

України «Про аціонерні товариства».
13. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства (шляхом викладен-

ня статуту в новій редакції).
14. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Това-

риства.
16. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про обрання генерального директора Товариства.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27, в ад-
мінбудинку, кабінет №1, по вівторкам і четвергам з 10-00 до 12-00, а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор 
Магітов Анатолій Семенович.

Довідки за тел.: (044) 4868510, 4861200.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОСТАЛЬ»
( код за ЄДРПОУ 00190555, 

місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 22 )
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  

19 листопада 2013 р. о 9:00 годин за адресою : м. Харків, вул. Космічна, 22. кім. 210
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Порядок проведення загальних зборів.
3. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
5. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються не пізніш як за 20 днів до 

проведення зборів у письмовому вигляді, згідно чинного законодавства України, з понеділка 
до п’ятниці з 10.00 до 14.00 за місцезнаходженням Товариства : м. Харків, вул. Космічна, 22, 
кім. 210. 

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

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 8.00 до 8.45 за місцем проведення зборів. У 
зборах мають право приймати участь акціонери, які зазначені в переліку акціонерів, складе-
ному в порядку про депозитарну систему України, станом на 24.00 години 13.11.2013 року. 

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

Довідки за телефоном : ( 057 ) 7010171.
Генеральний директор     Ю.М. Логвінов
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Повідомлення про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів Пайового 
інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду «ІСХолдингЗбалансований» ТОВ 

«КУА «ІСХолдинг»
Загальними зборами Учасників ТОВ «КУА «ІС-Холдинг» (код ЄДРПОУ 35276543), нада-

лі — Товариство, прийнято рішення про переведення випуску іменних інвестиційних сертифі-
катів Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду «ІС-Холдинг-
Збалансований» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління актива-
ми «ІС-Холдинг» з документарної форми існування в бездокументарну форму існування 
(Протокол загальних зборів Учасників Товариства № 95 від 09.10.2013 р).

1. Реквізити Компанії з управління активами:
1.1. Повне найменування згідно з установчими документами: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «ІC-Холдинг».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35276543.
1.3. Місцезнаходження відповідно до виписки з ЄДРПОУ: 76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. Джохара Дудаєва, 10.
1.4. Телефон, факс: (0342) 71-10-65.
2. Реквізити пайового інвестиційного фонду:
2.1. Повна назва: Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «ІC-

Холдинг-Збалансований» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з управління 
активами «ІC-Холдинг».

2.2. Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестуван-
ня: 221774

2.3. Строк діяльності: безстроковий.
 3. Реквізити випуску іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми існування, 

щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
Вид і тип цінних паперів Іменні інвестиційні сертифікати
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску
- дата реєстрації
- орган, що видав свідоцтво
- реєстраційний номер випуску

21.09.2007р.
ДКЦПФР
801

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних 
паперів

UA4000020663

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів 
даного випуску, грн..

5 000,00

Кількість інвестиційних сертифікатів даного 
випуску,шт.

3 000

Загальна номінальна вартість інвестиційних 
сертифікатів даного випуску, грн..

15 000 000,00

4. Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру
власників іменних цінних паперів

Повне найменування згідно з установчими 
документами

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами 
«ІC-Холдинг»

Код за ЄДРПОУ 35276543
Місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами

76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Джохара Дудаєва, 10

телефон, факс (0342) 71-10-65
Прізвище ім’я по батькові керівника Стецик Степан Йосифович
Дані виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців:
- серія, номер виписки
- дата проведення державної реєстрації 
юфридичної особи
- орган, що видав виписку

АА 185843 

26.07.2007р.
Реєстраційна служба Івано-
Франківського міського управління 
юстиції в Івано-Франківській області

Інформація про ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме діяльності з 
введення реєстру власників іменних цінних 
паперів (серію та номер ліцензії, дату видачі, 
орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії)

не потребує ліцензії

5. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск іменних інвестиційних 
сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

 Дані виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців 
- серію
- серія, номер виписки
- дата проведення державної реєстрації юридичної 
особи
- орган, що видав виписку

АВ № 164648
17.05.1999 р.
Шевченківська районна в м. Києві 
державна адміністрація

Місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами

01001, м.Київ, вул. Грінченка, буд. 3

Телефон контактної особи (044) 337-72-65 (75), 337-79-43, 
279-65-39

Інформація про ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме депозитарною 
діяльність депозитарію цінних паперів (серію та 
номер ліцензії, дату видачі, орган, що видав 
ліцензію,строк дії ліцензії)

Серія АВ № 581322 видана ДКЦПФР від 
25.05.2011 року строком дії з 
19.09.2006 р. по 19.09.2016 р.

6. Реквізити зберігача, у якого компанія з управління активами, якщо не всі власники до 
дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм інвестиційні сертифікати 

випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, буде відкривати рахунки в 
цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «Західна 
інвестиційна група»

Код за ЄДРПОУ 30610731
Дані виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
- серію, номер виписки
- дату проведення державної реєстрації юридичної 
особи
- орган, що видав виписку

АА 177019
28.04.2000р.
Реєстраційна служба Івано-
Франківського міського управління 
юстиції в Івано-Франківській області

Місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами

76018, м. Івано-Франківськ, площа 
Міцкевича, буд. 6, офіс 5

Телефон контактної особи (0342) 525767
Інформація про ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме депозитарною 
діяльність зберігача цінних паперів (серію та 
номер ліцензії, дату видачі, орган, що видав 
ліцензію, строк дії ліцензії)

Серія АЕ №185403, видана НКЦПФР від 
11 січня 2013р.
Строк дії ліцензії з 21.10.2009 р до 
21.10.2014 р

7. Дата припинення ведення реєстру 12.10.2013р.
8. Датa обліку 09.10.2013 р.

9. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реє-
стру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється.

10. Емітент відкриває рахунки у цінних паперах власникам іменних інвестиційних серти-
фікатів у зберігача та подає розпорядження про зарахування на них іменних інвестиційних 
сертифікатів. Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депо-
зитарних послуг необхідно звернутися до зберігача та особисто укласти Договір про відкрит-
тя рахунку в цінних паперах зі зберігачем. До дати припинення ведення реєстру власники 
іменних інвестиційних сертифікатів самостійно має право знерухоміти належні йому інвести-
ційні сертифікати в обраного ним зберігача.

11. Порядок вилучення інвестиційних сертифікатів. Обіг інвестиційних сертифікатів з вико-
ристанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після дати депонування 
глобального сертифіката не допускається. Інвестиційні сертифікати підлягають вилученню та 
подальшому знищенню. Власники інвестиційних сертифікатів, які мають інвестиційні сертифіка-
ти, повинні надати (надіслати рекомендованим листом) за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Джохара Дудаєва, 10 ці сертифікати до Товариства, яке забезпечує зберігання їх та подаль-
ше знищення в установленому порядку. Вилучення інвестиційних сертифікатів здійснюється 
безоплатно. Вилучені інвестиційні сертифікати не підлягають поверненню власникам або іншим 
особам. Вилучення інвестиційних сертифікатів не призводить до переходу права власності на 
належні власнику інвестиційні сертифікати. Сертифікати, які не були вилучені у власників інвес-
тиційних сертифікатів не можуть бути в подальшому предметом будь-яких договорів.

12. Після переведення випуску інвестиційних сертифікатів в бездокументарну форму під-
твердженням права власності на інвестиційні сертифікати в бездокументарній формі є ви-
писка з рахунка в цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Директор ТОВ «КУА «ІСХолдинг»  Стецик С.Й.

ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІCХОЛДИНГЗБАЛАНСОВАНИЙ» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІCХОЛДИНГ»

Відомості про зміну власників акцій, 
яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента —

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ІНТЕРТЕЛЕКОМ» 
(код за ЄДРПОУ 22927111):

1. Дата вчинення дії (дата повідомлення емітента особою, яка здійснює облік права 
власності на акції емітента у депозитарній системі України, про внесення змін до реє-
стру власників іменних цінних паперів або проведення облікових операцій на рахунках 
у цінних паперах, у зв’язку з чим пакет власника акцій: становить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій; став менше 10 відсотків голосуючих акцій): 10 жовтня 2013 р.

2. Пакет власника акцій: 

2.1. становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
2.1.1. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якої виникла 

інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Контакт»
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 19350056.
2.1.3. Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16.
2.1.4. Розмір пакета акцій акціонера, у тому числі з урахуванням розміру збільшен-

ня (відсоток від загальної кількості акцій акціонерного товариства): 100,00 %.
2.1.5. Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів: 11 жовтня 

2013  р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством:
Генеральний директор  Василенко Андрій Володимирович
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ" 

Повідомляє про частково помилково опубліковані дані про прийняте рішення про
збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових ак
цій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій та про порядок ре
алізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акцій (Відомості
НКЦПФР № 150 від 13.08.2013 р. та № 168 від 09.09.2013 р.). В зв'язку із цим таку інфор
мацію слід читати в наступній редакції:

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщен
ня додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій
прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ" 09 серпня 2013 р. протокол загальних
зборів акціонерів № 2.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, в строк з 16.10.2013
року по 05.11.2013 р. включно, з 9:30 до 16:30 подають акціонерному товариству пись
мові заяви про придбання акцій та перераховують кошти на рахунок емітента в сумі, яка
дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються. 

Дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з перши
ми власниками:

дата початку першого етапу укладення договорів з першими власниками: 06.11.2013
року;

дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками:
12.11.2013 року включно;

дата початку другого етапу укладення договорів з першими власниками: 13.11.2013
року;

дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками:
13.11.2013 року включно.

Протягом строку першого етапу укладаються договори з акціонерами, які реалізува
ли переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості про
порційній їх частці в загальної кількості простих іменних акцій товариства.

Заяви про придбання акцій на другому етапі укладення договорів з першими власни
ками, що не реалізувалися протягом строку реалізації свого переважного права акціоне
рами, подаються з 13.11.2013 року по 13.11.2013 року включно.

Дата початку укладення договорів з першими власниками: 06.11.2013 року.
Дата закінчення укладення договорів з першими власниками: 13.11.2013 року включно.
Оплата акцій проводиться грошовими коштами в національній валюті України, грив

ні, на рахунок емітента №  26508000362001 в ПАТ КБ "Аксіома", МФО 307305, Ідентифі
каційний код Емітента за ЄДРПОУ 32987932.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІ
НАНСОВА ГРУПА» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксагансько-
го,77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або Товариство, по-
відомляє Вас про те, що на 15 листопада 2013 року скликаються позачергові 
Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФГ» (далі – позачергові Загальні збори). 

Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаган
ського, 77 (ПрАТ «УФГ», к. 107).

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів проводиться 15 листо-
пада 2013 року з 14-30 до 15-00 за місцем проведення позачергових Загальних 
зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних збо-
рах складається станом на 24 годину 00 хвилин 11 листопада 2013 року.

Початок роботи позачергових Загальних зборів: 1500.
Закінчення роботи позачергових Загальних зборів: 16-00.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів: Лічильної комі-

сії, Голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
2. Анулювання викуплених акцій ПрАТ «УФГ».
3. Зменшення статутного капіталу ПрАТ «УФГ» на обсяг сумарної номіналь-

ної вартості акцій, що анулюються.
4. Внесення змін до Статуту ПрАТ «УФГ», пов’язаних зі зменшенням статут-

ного капіталу ПрАТ «УФГ». 
Від дати повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до 

дати проведення позачергових Загальних зборів (15 листопада 2013 року) Акці-
онери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» 
(м. Київ, вул. Саксаганського, 77, ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні тижня, з 09-00 
до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення позачергових Загальних зборів 15 листопада 2013 року  – 
Акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення позачергових 
Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» з 
вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактна інформація: 
0 (44) 278 64 81.

Голова Правління ПрАТ «УФГ»  О.А. Татуріна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БІРЖОВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ»

Повідомлення
про намір придбати значний пакет акцій

ПАТ «Українська біржа»
Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРЖОВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ» (код 
ЄДРПОУ 37507482) повідомляє про намір придбати значний пакет акцій Публічного 
акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (код ЄДРПОУ 36184092) та керуючись 
статтею 64 Закону України «Про акціонерні товариства» надає наступну інформацію:

кількість, тип та/або клас акцій 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що належать 
ТОВ «БІРЖОВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОНТРАГЕНТ»

0 (нуль) простих акцій

кількість, тип та/або клас акцій 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», що належать 
афілійованим особам ТОВ «БІРЖОВИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ»

Открытому акционерному обществу 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» 
(Відкритому акціонерному товариству 
«Московська Біржа ММВБ-РТС») 
належить 5611 (п’ять тисяч шістсот 
одинадцять) простих акцій ПАТ «УКРАЇН-
СЬКА БІРЖА».
Приватному акціонерному товариству 
«Український Біржовий Холдинг» (код 
ЄДРПОУ 37449410) належить 5160 (п’ять 
тисяч сто шістдесят) простих акцій 
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
Інші афілійовані особи ТОВ «БІРЖОВИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ» не 
володіють акціями ПАТ «УКРАЇНСЬКА 
БІРЖА».

кількість простих акцій ПАТ «УКРАЇНСЬКА 
БІРЖА», які має намір придбати ТОВ 
«БІРЖОВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ»

8000 (вісім тисяч) акцій

Директор
ТОВ «БІРЖОВИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ»  Єльчик М.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЕГЕЖА ОРІАНА УКРАЇНА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин 

 та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Сегежа 
Оріана Україна»

1.2. Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30721394
1.4. Місцезнаходження емітента: 77300 м. Калуш, вул. Заводська, 2 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента тел.:(+38 03472) 210 06 

факс:(+38 03472) 629 62
1.6. Електронна поштова адреса: dubenchuk@gmail.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації н/д
1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Звільнено з посади генерального директора Церната Іона за власним бажан-

ням, фізична особа не надала згоду на розголошення персональних даних. По-
садова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа пере-
бувала на посаді генерального директора з 25.12.2012 року по 03.10.2013 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

На посаду генерального директора ніхто не призначений, виконання обовяз-
ків генерального директора покладено на фінансового контролера Грищук О.О., 
фізична особа не надала згоду на розголошення персональних даних. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова 
особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства..

3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Фінансовий директор  І.І. Сорока 
М.П. 

11.10.2013 р
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНПЛАЗА» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32794417 
1.4. Місцезнаходження емітента 83096, Донецьк Куйбишева, 70
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 062 334-98-04
1.6. Електронна поштова адреса емітента otitova@camelot.net.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації donplaza.uafin.net
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення. 
2. Текст повідомлення 

У ТОВ «Донплаза» відбулися зміни в складі посадових осіб. Згідно Наказу №10-К від 
10.10.2013 року, підписаного Генеральним директором, звільнено Качанову Ірину Воло-
димирівну з 10.10.2013 року з посади Головний бухгалтер, (КС 210106 01.11.2002 
Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.), за згодою сторін ст. 38 п.1 КЗОТ 
України, володіння часткою в статутному капіталі емітента становить 0%. Термін пере-
бування на посаді становить 4 роки 1 місяць. Качанову Ірину Володимирівну непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згідно Наказу 11-К від 10.10.2013 року, підписаного Генеральним директором, при-
значено Петущак Олену Юріївну з 11.10.2013 року на посаду Головний бухгалтер (за су-
місництвом), (ВЕ 882743 від 06.03.2003р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій 
обл.), володіння часткою в статутному капіталі емітента становить 0%. З 21.05.2008 по 
27.06.2008 ТОВ УК «Герц» - менеджер фінансового відділу; з 01.07.2008 по 
22.06.2010 року – заступник головного бухгалтера, з 24.06.2010 по 10.06.2011 ТОВ «ДТЕК 
СЕРВІС»  - фахівець відділу обліку капітальних інвестицій, з 20.06.2011 по 13.10.2011 – 
КП  «ДНАУМДТ» Начальник відділу разрахунків з контрагентами; з 24.10.2011 року по 
09.10.2013 КП «ДНАУМДТ» - заступник головного бухгалтера. З 11.10.2013 року - Голов-
ний бухгалтер ТОВ «Камелот Строй» (основне місце роботи). Термін перебування на 
посаді не обмежено. Петущак Олена Юріївна непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Генеральний директор Трегубенко Андрій Борисович
Генеральний директор 
ТОВ «Донплаза»  Трегубенко А.Б.

Повідомлення 
про намір придбати значний пакет акцій

КОМПАНІЯ АЙ.АЙ.ЕС. КОРПОРЕЙШЕН (САЙПРУС) ЛІМІ
ТЕД (надалі також - Компанія), яка безпосередньо та через своїх афілійованих 
осіб не володіє на праві власності простими іменними акціями публічного акціо-
нерного товариства «Меганом», повідомляє про свій намір придбати у юридич-
них осіб-акціонерів належні їм на праві власності прості іменні акції публічного 
акціонерного товариства «Меганом» у кількості 1 719 858 штук шляхом укладан-
ня окремих правочинів. 

Дане повідомлення підготовлене Компанією на виконання ст. 64 Закону 
України «Про акціонерні товариства» та оприлюднюється Компанією шляхом, 
визначеним чинним законодавством України, так як в результаті укладення за-
значених правочинів загальна кількість акцій, які будуть належати Компанії, ста-
новитиме 10 і більше відсотків від загальної кількості усіх акцій публічного акці-
онерного товариства «Меганом».

Компанія Ай.Ай.Ес. Корпорейшен (Сайпрус) Лімітед.

Повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕДПРОМПРОЕКТ»

(ідентифікаційний код 00481718)
У зв’язку з прийняттям рішення наглядовою радою товариства, протокол за-

сідання від 01.09.2013р. Публічне акціонерне товариство «Медпромпроект» по-
відомляє АКЦІОНЕРІВ про припинення дії договору із зберігачем ПрАТ «ФК «Ав-
тоальянс — інвест» та про обрання новим зберігачем — Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Укрекобудінвест» (ліцензія серія АВ № 534200 від 
15.07.2010 року, термін дії ліцензії 15.07.2010 -15.07.2015р.р., код ЄДРПОУ 
34355660, місцезнаходження 04116, м. Київ, вул. Старокиївська,10; тел. контакт-
ної особи (044) 379-29-23) для укладення з ним договору про відкриття рахунків 
у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Визначити да-
тою обліку, на яку зберігач ПрАТ «ФК «Автоальянс — інвест» має скласти реєстр 
акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються зберігачем — 
01.09.2013р., що є датою припинення дії договору.

Директор ПАТ «Медпромпроект»  С.А.Васін 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЕРОБУД»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
03148, Україна, м. Київ, вул. Пшенична, 4

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЕРОБУД» (далі — ПРАТ «АЕРОБУД» або Това-

риство) повідомляє Вас, що 29 листопада 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 
м.  Київ, вул. Пшенична, 4, третій поверх, каб. 308 (конференцзал), відбудуться загальні 
збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 
29  листопада 2013 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Пшенич-
на,  4, каб. 308 (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено-
му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24.00 год. 25.11.2013 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представ-
ника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлен-
ня з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 лис-
топада 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 8-30 год. до 17-30 год. (обідня перерва з 
12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Пшенична, 4, каб. 204. Відповідальний 
за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Троєкуров Дмитро Олександрович — директор 
департаменту юридичного та корпоративного управління ПРАТ «АЕРОБУД».

29 листопада 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для 
участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
Телефон для довідок: (044) 503-05-88.

ПРАТ «АЕРОБУД»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОСТЯНТИНIВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Костянтинiвський металургiйний завод»

1.2. Організаційно-правова форма емітента  Приватне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33467279

1.4. Місцезнаходження емітента 85101 м.Костянтинiвка Донецкої обл. 
вул.Ленiна, 172

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

8 (06272) 48-2-75 332-08-66

1.6. Електронна поштова адреса емітента yurist_kmz@ukr.net 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.kmz-ua.com 

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

2. Текст повідомлення
30 вересня 2013 року за наказом № 215 вiд 30.09.2013р. звільнено з посади головного 

бухгалтера Желябовську Ольгу Вiкторiвну (паспорт: серiя ВА номер 565617 виданий Друж-
ковським МВ УМВС України в Донецькiй областi 11.12.1996р.). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Займала посаду з 28.07.2008р. 
01 жовтня 2013 року за наказом № 664 вiд 01.10.2013р. призначено на посаду головно-

го бухгалтера Воронкiну Наталiю Михайлiвну (паспорт: серiя ВК номер 055540 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi дата видачi 09.09.2004р.). Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До 
цього обiймала посади :

- з 01.11.2011р. по 30.09.2013р. — начальник вiддiлу бюджетування ПрАТ «КМЗ»;
- з 20.09.2011р. по 01.11.2011р. — виконуючий обовязки начальника вiддiлу економiки 

ПрАТ «КМЗ»;
- з 28.07.2008р. по 20.09.2011р. — заступник головного бухгалтера ЗАТ «КМЗ».
Призначено на невизначений термiн.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________  Бабаш Роман Олександрович
                                                 М.П.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №194, 15 жовтня 2013 р. 
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«НАФТОМАШ»!
(код ЄДРПОУ 24607422, місцезнаходження: 49061, Дніпропетровська область, м. Дні-

пропетровськ, проспект Кірова, будинок 25 В)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФ-

ТОМАШ» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 21 листопада 2013 року о 10:00 годині, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кі
рова, будинок 25 В, кімната 1. Реєстрація учасників буде здійснюватись з 09-30  годин до 
09-55 години в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах — 24 година 00 хвилин 15 листопада 2013 року. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «НВП «НАФТОМАШ», 
буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Участь у позачергових загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так 
їх представники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно мати при собі доку-

мент, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціоне-
ра), представникам акціонерів — належним чином оформлену довіреність та документ, що 
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

Для акціонерів — юридичних осіб та їх представників — виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, чинна на дату проведення зборів, 
та документи, що посвідчують правомочність представника.

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 

загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту 
загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження звіту комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТОМАШ».

3. Затвердження передавального акту.

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Загальних зборів озна-
йомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного (у тому числі й з проектом плану перетворення та поясненням до нього). Не 
пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають 
право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів.

Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись 
у робочі дні з 09-00 до 13-00 за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 25 В, 
кімната 1. Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно пред’явити 
документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах, а представнику акціоне-
ра — документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представ-
ника акціонера на право ознайомлення з документами — довіреність, оформлену відповід-
но до чинного законодавства. 

В день проведення позачергових загальних зборів з документами (матеріалами) з пи-
тань порядку денного можна ознайомитись у місці проведення зборів.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, посадова особа Товари-
ства — Голова комісії з припинення ПрАТ «НВП «НАФТОМАШ» Городничий Олександр Се-
менович. В день проведення загальних зборів з документами (матеріалами) з питань 
порядку денного можна ознайомитись у місці проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та 
письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного 
надсилати за адресою: 49061, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Кі-
рова, будинок 25 В.

Довідки за телефоном: (056) 3712202
ПрАТ «НВП «НАФТОМАШ»
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ЗВІТ
про результати публічного розміщення облігацій серії «Р»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРСОЦБАНК»
(код ЄДРПОУ 00039019)

Реєстраційний номер: 68/2/2013-Т Дата реєстрації: 30 квітня 2013 року 
1. Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій)  

26 червня 2013 року

Фактична 26 червня 2013 року
2. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій) 

25 лютого 2014 року

фактична 04 жовтня 2013 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук

фактично розміщених 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) 
облігацій: 
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн. 

250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) 
гривень

фактично розміщених, грн. 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) 
гривень

5. Загальна сума, на яку розміщено облігації, грн. 250 740 000 (двісті п’ятдесят мільйонів 
сімсот сорок тисяч) гривень.

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради:*

Кількість (шт.): 0 (нуль) штук
Сума, сплачена за облігації (грн.): 0 
(нуль) гривень

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу:*

Кількість (шт.): 0 (нуль) штук
Сума, сплачена за облігації (грн.): 0 
(нуль) гривень

Облігації, придбані працівниками емітента:* Кількість (шт.): 0 (нуль) штук
Сума, сплачена за облігації (грн.): 0 
(нуль) гривень

____________
* Заповнюється акціонерними товариствами. 

Від емітента:
Голова Правління  __________  Граціано Камелі 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П. 
Від аудитора:
 __________  __________  _________________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П. 
Від андеррайтера:
Директор ТОВ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»  __________  Стеценко Костянтин Вікторович
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П. 
Від депозитарію:
 __________  __________  _________________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П. 
Від бірж:
Заступник директора 
ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»  __________  Харченко В’ячеслав Анатолійович
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П.
Керівник
Управління по роботі з емітентами 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»  __________  Коломієць Андрій Анатолійович
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОР-
ТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК»

Організаційно — правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05529900
Місцезнаходження емітента: 65026, м.Одеса, Митна площа, 1-б
Міський код, телефон та факс емітента: (048) 722-30-59 729-32-93
Електронна поштова адреса емітента: odespcold@atrep.com.ua
Повідомлення розміщено на сторінці: http://www.stockmarket.gov.ua 11.10.2013 р. 
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації — http://odportcold.pat.ua/
2. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення щодо викупу власних акцiй: 11.10.2013р.
Назва уповноваженого органу, який прийняв рiшення щодо викупу власних акцiй: На-

глядова рада ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК».
Перiод викупу (дата початку й закiнчення викупу) та порядок викупу: Строк викупу акцiй 

у акцiонерiв, якi вимагають цього, у разi, якщо цi акцiонери не голосували «за» прийняття 
Загальними зборами (від 07.10.2013р.) рiшення про вчинення товариством значного право-
чину (ст. 68 закону України «Про акціонерні товариства») та звернулись до Товариства з 
письмовою вимогою (заявою) у строк з 11.10.2013 р. до 11.11.2013 року включно. На 
пiдставi вимоги (заяви) укладається договiр про викуп. У разi виникнення обов’язкового 
викупу, протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги (заяви) акцiонера про обов’язковий викуп 
акцiй Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi 
про право вимоги обов’язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний 
акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття Товариством права власностi на 
акцiї, обов’язкового викупу яких вiн вимагає. У вимозi (заявi) акцiонера про обов’язковий 
викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання 
(мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов’язкового викупу акцiй, яких вiн 
вимагає.

Мета викупу акцiй: З метою захисту прав акцiонерiв. Порядок визначення цiни акцiй, якi 
викупаються, iз зазначенням факторiв, якi враховуються при визначеннi цiни акцiй, та сту-
пеня їх впливу: Викуп акцiй здiйснюється за їх ринковою вартiстю, яка встановлена згiдно 
вимог ст. 8 Закону України «Про акцiонернi товариства» як ринкова вартiсть майна Товари-
ства (включно з цiнними паперами) вiдповiдно до вартостi майна, визначеної згiдно iз за-
конодавством про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть суб’єктом 
оцiночної дiяльностi — суб’єктом господарювання — Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Юкрейніан Апрейзел» (код за ЄДРПОУ 37245344), що діє на підставі Сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності №11591/11 від 01.04.2011 р., виданого Фондом дер-
жавного майна України, ринкова вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiй Товариства, 
вiдповiдно до звiту з незалежної оцiнки Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Юкрейніан Апрейзел» (код за ЄДРПОУ 37245344), складає 0,06 (шість копiйок).

Номiнальна та ринкова вартiсть акцiй та прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою 
звiтнiстю року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй — номiнальна 
вартiсть складає 0,25 грн., ринкова вартiсть складає 0,06 грн., прибутку на акцiю за рiчною 
фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй — 
(-0,31 грн.).

Категорiя, тип, форма iснування i кiлькiсть акцiй, що пiдлягають викупу: акцiї простi 
iменнi бездокументарної форми iснування у кількості 37 486 штук.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають ви-
купу, до статутного капiталу: 0,062%.

Найменування юридичних осiб або зазначається «Фiзична особа», якщо iнформацiя ви-
никла щодо власника — фiзичної особи, акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками 
акцiй станом до викупу акцiй — на дату прийняття рiшення iнформацiя вiдсутня.

Прiзвище, iм’я та по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких 
викуповуються акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй, якими вони володiють, та частки у 
загальнiй кiлькостi акцiй станом до викупу акцiй — не передбачається.

Дата викупу власних акцiй, їх тип, кiлькiсть, частка вiд статутного капiталу (якщо емiтент 
володiє ранiше викупленими власними акцiями) — власні акції викупленими емітентом ра-
ніш відсутні.

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу, 
та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають 
викупу: 18.08.2008р. № 59/15/1/11 видане Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР.

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

Голова правління  Кушнiр Олександр Миколайович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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

ОБЛЕНЕРГО»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23226362;
1.4. Місцезнаходження емітента: 25015, м. Кіровоград пр. Комуністичний,15;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (0522) 358214;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Fin03@kiroe.com.ua;
1.7. Веб-сайт емітента: kiroe.com.ua; 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.kiroe.com.ua/?q=node/38;

1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента. 
2. Текст повідомлення

Наглядова рада ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» прийняла рішення (Протокол №60 від 
10  жовтня 2013 року) щодо встановленого складу Правління Товариства у кількості 8 (вісім) 
осіб, у тому числі Голова Правління.

Призначено членом Правління ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» Сініцина Олексія Олексі-
йовича - директора з питань безпеки. Акціями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» не володіє. 
Строк призначення 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

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

домленні.
Голова Правління ПАТ«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» О.М.Стрюченко . 11 жовтня 2013 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «ТРУБНИЙ ЗАВОД 
«ТРУБОСТАЛЬ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 13548581
1.4. Місцезнаходження емітента: 11509 Житомирська область, м. Коростень, вул. Ша-

трищанська, буд.65
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 04142 3-22-22
1.6. Електронна поштова адреса емітента: andreeva@steelpipe.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: trubostal.net
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «МД Холдинг» (код 

за ЄДРПОУ 34428120) відкликано 11 жовтня 2013 року за рішенням позачергових загаль-
них зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів № 11/10-1 від 11.10.2013р.). 
Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 9,5040% . Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi ТОВ «МД Холдинг» перебувало з 
24.12.2010 р.

Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю КУА «Дельта 
«ПЗНВІФ Співдружність-2» (код за ЄДРПОУ 22592656) відкликано 11 жовтня 2013 року за 
рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних 
зборів № 11/10-1 від 11.10.2013р.). Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в роз-
мірі 0,12317%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй 
посадi ТОВ КУА «Дельта «ПЗНВІФ Співдружність-2» перебувало з 08.07.2008 р.

Голову Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю «МД Груп Дніпро-
петровськ» (код за ЄДРПОУ 33717794) відкликано 11 жовтня 2013 року за рішенням поза-
чергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів № 11/10-1 
від 11.10.2013р.). Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 41,3178% . 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi ТОВ «МД 
Груп Дніпропетровськ» перебувало з 08.07.2008 р. Замість звільненої особи на посаду го-
лови Ревізійної комісії нікого не призначено в зв’язку з відсутністю пропозицій щодо об-
рання голови і членів Ревізійної комісії.

Члена Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю «МД Істейт» (код 
за ЄДРПОУ 32040840) відкликано 11 жовтня 2013 року за рішенням позачергових загаль-
них зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів № 11/10-1 від 
11.10.2013р.). Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 23,7145%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi ТОВ «МД Іс-
тейт» перебувало з 08.07.2008 р. Замість звільненої особи на посаду голови Ревізійної 
комісії нікого не призначено в зв’язку з відсутністю пропозицій щодо обрання голови і 
членів Ревізійної комісії.

Члена Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю «Мідланд Кепітал 
Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33104302) відкликано 11 жовтня 2013 року за рішенням 
позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів 
№ 11/10-1 від 11.10.2013р.). Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
12,7319%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi 
ТОВ «Мідланд Кепітал Менеджмент» перебувало з 24.12.2010 р. Замість звільненої особи 

на посаду голови Ревізійної комісії нікого не призначено в зв’язку з відсутністю пропозицій 
щодо обрання голови і членів Ревізійної комісії.

Коломієць Володимир Анатолійович обраний членом Наглядової ради 11 жовтня 2013 
року за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових за-
гальних зборів № 11/10-1 від 11.10.2013р.) на строк з 12 жовтня 2013 року по 12 жовтня 
2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Протягом трудової діяльності займав такі посади: менеджер; еконо-
міст відділу реалізації; заступник начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності; на-
чальник відділу зовнішньоекономічної діяльності; заступник начальника відділу логістики; 
начальник відділу контролю за виконанням проектів управління супроводження інвести-
ційної діяльності Департаменту з питань інвестиційної діяльності; головний фахівець сек-
тору моніторингу використання державного майна відділу корпоративної діяльності та 
майнових відносин планового-економічного управління Департаменту економіки; фахі-
вець відділу по роботі з нафтогазовою та енергетичною галузями Управління по роботі з 
VIP-клієнтами Департаменту продажу; старший фахівець управління ЗЕД, постачання та 
аналітики; фахівець управління з постачання по сумісництву; старший фахівець управлін-
ня з постачання; директор з постачання; директор зі збуту; член наглядової ради.

Божко Руслан Анатолійович обраний членом Наглядової ради 11 жовтня 2013 року за 
рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних 
зборів № 11/10-1 від 11.10.2013р.) на строк з 12 жовтня 2013 року по 12 жовтня 2014 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Протягом трудової діяльності займав такі посади: аудитор 1 категорії; аудитор 2 ка-
тегорії; аудитор 3 категорії; старший аудитор 1 категорії; старший аудитор 3 категорії; ме-
неджер відділу консалтингу; менеджер підрозділу внутрішнього контролю; начальник 
відділу корпоративних фінансів фінансової дирекції; заступник фінансового директора 
Дивізіону сталі та прокату; керівник групи проектів Дивізіону сталі та прокату; заступник 
фінансового директора; фінансовий директор; секретар наглядової ради; член ради дирек-
торів; член наглядової ради; голова наглядової ради.

Чернишов Андрій Євгенович обраний членом Наглядової ради 11 жовтня 2013 року за 
рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних 
зборів № 11/10-1 від 11.10.2013р.) на строк з 12 жовтня 2013 року по 12 жовтня 2014 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Протягом трудової діяльності займав такі посади: заступник директора департамен-
ту корпоративних відносин; начальник управління корпоративних відносин.

Ткачов Юрій Віталійович обраний членом Наглядової ради 11 жовтня 2013 року за рі-
шенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних збо-
рів № 11/10-1 від 11.10.2013р.) на строк з 12 жовтня 2013 року по 12 жовтня 2014 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Протягом трудової діяльності займала такі посади: начальник управління правового 
забезпечення, заступник директора департаменту корпоративного управління з правового 
забезпечення юрисконсульт, виконавчий директор.

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

повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  Гавриленко Сергій Олександрович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «ТРУБНИЙ ЗА-
ВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13548581
1.4. Місцезнаходження емітента: 11509 Житомирська область, м. Коростень, 

вул.  Шатрищанська, буд.65
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 04142 3-22-22
1.6. Електронна поштова адреса емітента: andreeva@steelpipe.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: trubostal.net
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Коломієць Володимир Анатолійович обраний Головою Наглядової ради 14 жовтня 

2013 року на строк по 12 жовтня 2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-

них даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Протягом трудової ді-
яльності займав такі посади: менеджер; економіст відділу реалізації; заступник началь-
ника відділу зовнішньоекономічної діяльності; начальник відділу зовнішньоекономічної 
діяльності; заступник начальника відділу логістики; начальник відділу контролю за ви-
конанням проектів управління супроводження інвестиційної діяльності Департаменту з 
питань інвестиційної діяльності; головний фахівець сектору моніторингу використання 
державного майна відділу корпоративної діяльності та майнових відносин планового-
економічного управління Департаменту економіки; фахівець відділу по роботі з нафтога-
зовою та енергетичною галузями Управління по роботі з VIP-клієнтами Департаменту 
продажу; старший фахівець управління ЗЕД, постачання та аналітики; фахівець управлін-
ня з постачання по сумісництву; старший фахівець управління з постачання; директор з 
постачання; директор зі збуту; член наглядової ради. Рішення прийнято Наглядовою ра-
дою Товариства, Протокол засідання Наглядової ради №14/10-1 від 14.10 2013 року.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  Гавриленко Сергій Олександрович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «КОМПЛЕКС-П» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 24746632

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: 

www.dverikomplex.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПЛЕКСП» 



№194, 15 жовтня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ТОВ «РТЦ «БОРИСПІЛЬ» 
(код ЄДРПОУ 34543910, 08300 Київська обл.., місто Бориспіль, вул. Горбатюка, буд. 2) 

повідомляє про виникнення наступної особливої інформації:
За рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «РТЦ «Бориспіль» від 24 вересня 2013 р. 

(Протокол №24-09/13) відбулися наступні зміни в складі посадових осіб Емітента:
Звільнено:
З посади директора Бобошко Вячеслава Анатолійовича (паспорт: серія АЕ номер 

211860, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 05 березня 
1996 року) 11.10.2013 р. на підставі заяви про звільнення за власним бажанням згідно ст.38 
КЗпП України, який перебував на посаді директора з 31 жовтня 2012 року. Часткою у статут-
ному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Призначено:
На посаду директора Клименко Юлію Леонідівну (паспорт: серія СН номер 376614, ви-

даний Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 28 січня 1997 року) на підставі її заяви та 
рішення Загальних зборів учасників від 24 вересня 2013 р. (Протокол №24-09/13) 12.10.2013 
року за сумісництвом, з посадовим окладом згідно штатного розкладу. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом трудової діяльності Клименко Ю.Л. 
обіймала наступні посади: директор ТОВ «Інтербуд», директор ТОВ «Кей затишна домівка» 

ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАГРОЛІЗИНГ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента – Державне публічне акціонерне товариство «Національ-
на акціонерна компанія «Украгролізинг».

Організаційно-правова форма емітента - акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 30401456.
Місцезнаходження емітента - 01601, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, 16 а.
Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 254-30-10, 289-30-38.
Електронна поштова адреса емітента - lizing@emitent.net.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації – http://www.ukragroleasing.com.ua.
Вид особливої інформації - відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На підставі розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України вiд 09 жовтня 2013 року № 757-р 

звільнено Семикопного Тараса Леонідовича (паспорт МЕ 892940, виданий Дніпровським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi 20.08.2008 р.) з посади заступника голови правління Націо-
нальної акціонерної компанії «Украгролізинг» згідно з його заявою. Часткою у статутному 
капіталі Компанії не володіє. Перебував на даній посаді 4 роки 7 місяців. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість звільненої особи на посаду заступника голови правління Національної акціо-
нерної компанії «Украгролізинг» іншу особу не призначено.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова правління Орінічева Жанна Феліксівна.  10.10.2013 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125494
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
14.10.2013 р. 
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