
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
23. 07. 2013  м. Київ  № 1282

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2013 року за № 1389/23921

Про затвердження Положення про 
вимоги до радника з інвестиційних 
питань Накопичувального пенсійно
го фонду 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні» та статті 84 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про вимоги до радника з інвестиційних 
питань Накопичувального пенсійного фонду, що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності 
інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх 
комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього рішення 
відповідно до законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікуван-
ня. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку О.Тарасенка. 

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
23 липня 2013 року № 1282 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг 
23 липня 2013 року №2403 _____ 

Положення  
про вимоги до радника з інвестиційних питань  

Накопичувального пенсійного фонду
І. Загальні положення

1. Це Положення визначає вимоги до радника з інвестиційних пи-
тань Накопичувального пенсійного фонду (далі - Радник) з метою до-
пущення відповідних претендентів до участі у конкурсі для обрання 
Радника Радою Накопичувального пенсійного фонду.

2. Радником може бути юридична особа (у тому числі нерезидент) 
відповідної спеціалізації, а також фізична особа, яка має відповідну 
професійну підготовку та досвід роботи.

3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються 
у значенні, наведеному в Законі України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування».

4. Державне регулювання та нагляд за діяльністю Радника здійсню-
ються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ІІ. Вимоги до Радника 
1. Визначити такі вимоги до Радника – юридичної особи на час по-

дання конкурсної документації на участь у конкурсі для обрання Рад-
ника Радою Накопичувального пенсійного фонду:

1) наявність ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі – Комісія) на провадження професійної діяльності 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1282 від 23.07.2013 р. 
Рішення Комісії № 1337 від 30.07.2013 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

№169 (1673) 10.09.2013 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

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

на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами) для резидента.

Наявність відповідної спеціалізації нерезидента, який повинен бути 
ліцензований або регульований для діяльності на фінансових ринках;

2) наявність досвіду діяльності з управління активами пенсійних 
фондів не менше ніж 5 років; 

3) не може бути засновником (власником) або пов’язаною особою 
зберігача, компанії з управління активами, виконавчої дирекції Пенсій-
ного фонду, аудитора Накопичувального пенсійного фонду та їх 
пов’язаних осіб;

4) відсутність ухвали чи постанови суду про визнання такої юридич-
ної особи банкрутом та щодо якої не відкрито ліквідаційну процедуру;

5) має ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким 
вимогам:

особа відсутня в переліку осіб, пов‘язаних із здійсненням терорис-
тичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в 
установленому законодавством порядку;

особа не має прострочених зобов’язань щодо сплати штрафних 
санкцій, які накладались за правопорушення на ринку цінних папе-
рів уповноваженими особами Комісії щодо цієї юридичної особи, а 
також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цієї осо-
би, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпо-
ряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані не чин-
ними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких 
зупинено ухвалою суду;

попередня діяльність власника цієї юридичної особи не призвела до 
анулювання відповідних ліцензій на фондовому ринку та/або примусо-
вої ліквідації професійного учасника фондового ринку. 

2. Визначити такі вимоги до Радника – фізичної особи на час по-
дання конкурсної документації на участь у конкурсі для обрання Рад-
ника Радою Накопичувального пенсійного фонду:

1) наявність сертифіката Комісії на право здійснювати професійну 
діяльність з управління активами;

2) наявність досвіду роботи не менше ніж 5 років на керівних по-
садах у виконавчих та/або контролюючих органах компаній з управ-
ління активами, які 

здійснювали діяльність з управління активами пенсійних фондів не 
менше ніж 5 років;

3) не може бути засновником (власником) або пов’язаною особою 
зберігача, компанії з управління активами, виконавчої дирекції Пенсій-
ного фонду, аудитора Накопичувального пенсійного фонду та їх 
пов’язаних осіб; 

4) має ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким 
вимогам:

особа у встановленому законодавством порядку не позбавле-
на права обіймати певні посади або займатися певною діяльніс-
тю;

особа не має судимості за корисливі злочини, за злочини у сфері 
господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому 
законодавством порядку;

особа відсутня в переліку осіб, пов‘язаних із здійсненням терорис-
тичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в 
установленому законодавством порядку;

особа не займала посади керівника у професійному учаснику, яко-
го визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням 
суду, до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії у період 
перебування цієї особи на керівній посаді;

до особи не застосовувалась санкція - анулювання сертифіка-
та на право провадження професійної діяльності з цінними папе-
рами;

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності 
щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів; 

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому чис-
лі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої стат-
ті  40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

3. Радник під час здійснення своєї діяльності повинен відповідати 
вимогам, встановленим цим Положенням.

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

В.о. директора департаменту регулювання 
та нагляду за установами накопичувального 
пенсійного забезпечення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг  Л. Нестер

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.07.2013  м. Київ  № 1337

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
15 серпня 2013 р. за №1407/23939

Про внесення Змін до Положення 
про порядок складання та подан
ня адміністративних даних щодо 
діяльності управителями іпотеч
ним покриттям

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 стат-
ті  8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів 
в Україні»

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

1. Унести до Положення про порядок складання та подання адміні-
стративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покрит-
тям, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 29 листопада 2012 року № 1693, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012  року за № 2117/22429, 
такі зміни:

у розділі ІІ:
підпункт 2.11 пункту 2 викласти в такій редакції:
«2.11. Фінансової звітності (крім банків), вимоги до якої встанов-

люються відповідним нормативно-правовим актом.»;
підпункт 3.3 пункту 3 викласти в такій редакції:
«3.3. Фінансової звітності (крім банків), вимоги до якої встановлю-

ються відповідним нормативно-правовим актом.».
2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності 

інституційних інвесторів (О.Симоненко) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секре-
таріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх 
комунікацій (А.Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії та опублікування в офіційному друкова-
ному виданні Комісії.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опубліку-
вання.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комі-
сії М. Назарчука.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку організації 
проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство 

стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному 
капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят 

відсотків, управління якими здійснює Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку (далі – Комісія) від 03.09.2013 №    1711 було схвалено проект рішен-
ня «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у 
провадженні у справах про банкрутство стосовно майна державних 
підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка дер-
жавної власності перевищує п'ятдесят відсотків, управління якими 
здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» 
(далі – Проект), який розроблено відповідно до частини третьої стат-
ті  49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою вста-
новлення порядку організації проведення аукціонів у провадженні у 
справах про банкрутство стосовно майна державних підприємств та 
підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності 
перевищує п’ятдесят відсотків та вимог до їх організаторів, відповідно 
до доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. 

Проект встановлює процедуру визначення, погодження Комісією 
кандидатури організатора аукціону під час організації проведення аукці-
онів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосов-
но майна державних підприємств, що належать до сфери управління 
Комісії, та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної 
власності перевищує п'ятдесят відсотків, повноваження з управління 
корпоративними правами держави щодо яких здійснює Комісія.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за адре-
сами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, 
м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент корпоратив-
ного управління та корпоративних фінансів) та e-mail: vitalii.
fedorchenko@nssmc.gov.ua; nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті Комісії – http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить десять робочих 
днів з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту. 

Т.в.о. Голови Комісії  А. Амелін

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності ін-

ституційних інвесторів з метою забезпечення припинення обслугову-
вання випусків інвестиційних сертифікатів у документарній формі у 
реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів 
пайових інвестиційних фондів, з метою опублікування інформації пові-
домляє, що Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку здійснено заміну свідоцтв про реєстрацію випусків інвестиційних 
сертифікатів у зв’язку з прийняттям рішення про переведення випусків 
іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми існування у 
бездокументарну (дематеріалізацію випусків інвестиційних сертифіка-
тів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОРВАРД» (ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ: 32439633; 61003 м. Харків, пров. Університетський, 1):

- інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
«Форвард – фонд Збалансований», реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
221926 – видано свідоцтво від 06.09.13 № 00475 про реєстрацію 
випуску 10 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів номіналь-
ною вартістю 1 000 грн на загальну суму 10  000 000 грн;

- інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
«Форвард – фонд Динамічний», реєстраційний код за ЄДРІСІ: 221927  – 
видано свідоцтво від 06.09.13 № 00474 про реєстрацію випуску 
10 000  штук іменних інвестиційних сертифікатів номінальною вартіс-
тю 1 000 грн на загальну суму 10 000 000 грн.

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільно-
го інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, до 
пункту 2.3 Положення про порядок вилучення пайового інвестиційного 
фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестуван-
ня, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 16.03.2005 № 107, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 14.04.2005 за № 402/10682 (із змінами), та відповідно до 
наданих документів Товариством з обмеженою відповідальністю «Фон-
дова компанія «Інвеста», місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Ар-
тема, 46, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32335917, на вилучення з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування пайово-
го інвестиційного недиверсифікованого венчурного фонду закритого 
типу «ФОРТ-Інвестбуд» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233465) у зв’язку 
з його ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту Пайового інвести
ційного недиверсифікованого венчурного фонду закритого типу 
«ФОРТІнвестбуд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондо
ва компанія «Інвеста», зареєстрованого 08.09.2006 року. Анульовано 
свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування пайового інвестиційного недиверсифікованого 
венчурного фонду закритого типу «ФОРТ-Інвестбуд» Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фондова компанія «Інвеста» від 08.09.2006 
року № 465, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку – розпорядження № 0084– ІС від 6 весресня 2013  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, начальника Західного територіального 
управління, на підставі пункту 4 рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 07.02.2012 р. № 249 «Про надання повноважень 
уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» та пункту 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 травня 2013 року за №  822/23354, скасовано реєстрацію 
випуску акцій. Відкритого акціонерного товариства «Львівський молочний 
комбінат» (79037, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 302; код ЄДРПОУ: 
03378213) у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства на підставі рі-
шення засновників - розпорядження № 45ЗХ1СА від 06.09.2013  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбаського територі-
ального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, на підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 № 249 «Про надання 
повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку», Рішення Комісії від 16.05.2005 № 240 «Про переда-
чу повноважень територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій 
акціонерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру під-
приємств та організацій України (Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб - підприємців) у зв’язку з їх ліквідацією» (із 
змінами та доповненнями), скасовано реєстрацію випуску акцій:

- АТВТ ІНВЕСТИЦІйНА КОМПАНІЯ «АТОН НАЦІОНАЛЬ ІНВЕСТ» (місцезна-
ходження: 83037, Донецька обл., м. Донецьк, Кіровський р-н, вул. Кірова, 
буд. 145, код за ЄДРПОУ: 20353953), анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій акцій № 232.1.95 від 20.06.1995, видане Міністерством фінан-
сів України – розпорядження № 23ДО1С від 05.09.2013 року;

- ВАТ «ПЕРВОМАйСЬКИй ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №3» 
(місцезнаходження: 93200, Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Жукова, 
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буд. 13, код за ЄДРПОУ: 01235018), анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій № 189/12/1/99 від 02.11.1999, видане Луганським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку - розпорядження №  24ДО1С від 05.09.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального територі-
ального департаменту, на підставі рішення Комісії від 07.02.12 № 249, на 
підставі пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 19.07.2007 № 1611 «Про делегування повноважень з реє-
страції випусків акцій, проспектів емісій, змін до проспектів емісії акцій, 
звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій під-
приємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування реє-
страції випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 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 Укра-
їни 28 травня 2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Веселка» (22800, Він ницька обл., Немирівський р-н, м. Не-
мирів, вул. Н. Крупської, буд. 30, код ЄДРПОУ: 05523197) - розпоряджен
ня № 77ЦДСА від 06  вересня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального територі-
ального департаменту, на підставі рішення Комісії від 07.02.12 № 249, на 
підставі пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 19.07.2007 № 1611 «Про делегування повноважень з реє-
страції випусків акцій, проспектів емісій, змін до проспектів емісії акцій, 
звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій під-
приємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування реє-
страції випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», пункту 3 
Розділу I 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 Украї-
ни 28 травня 2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій ЗАТ «БАСКО» 
(01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 38, код за ЄДРПОУ: 22936624) – 
розпорядження  №72ЦДЗ від 06 вересня 2013 року.

НКЦПФР  
повідомляє про ліцензування на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ану
льовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово
му ринку:

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ай ПІ 
СЕК'ЮРІТІЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36301402; 
01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 11) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльнос-
ті з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу серії АД 
№  034452 від 02.07.2012 на підставі підпункту 12 пункту 1 розділу IV 
Порядку у зв’язку із нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
професійної діяльності на фондовому ринку протягом року згідно з 
наявними в Комісії адміністративними даними за 2012 рік та І-ІІ квар-
тали 2013 року – наказ № 461 від 20.08.2013  року.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕТТРЕйДЕР 
УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35692468; 03150, 
м. Київ, вулиця Горького, будинок 172, офіс 1315) ліцензію на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 185480 від 13.03.2013 на підставі підпункту 12 
пункту 1 розділу IV Порядку у зв’язку із нездійсненням ліцензіатом 
вищевказаного виду професійної діяльності на фондовому ринку про-
тягом року згідно з наявними в Комісії адміністративними даними за 
2012 рік та І-ІІ квартали 2013 року – наказ № 478 від 20.08.2013 року.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШЕ РЕЄСТРА
ЦІйНЕ БЮРО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33575999; 50027, 
Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 61, 
приміщення 38) ліцензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррай-
тингу серії АВ №  520428 від 09.03.2010 на підставі підпункту 12 пункту 1 
розділу IV Порядку у зв’язку із нездійсненням ліцензіатом вищевказаного 
виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року згідно з 
наявними в Комісії адміністративними даними за 2012 рік та І-ІІ квартали 
2013 року – наказ № 458 від 20.08.2013 року.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМСЬКИй 
ФІНАНСОВИй ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30494561; 95026, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, б. 14 А, 
оф.  508) ліцензію на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилер-
ської діяльності серії АВ № 493307 від 21.10.2009 на підставі підпункту 
12 пункту 1 розділу IV Порядку у зв’язку із нездійсненням ліцензіатом 
вищевказаного виду професійної діяльності на фондовому ринку про-
тягом року згідно з наявними в Комісії адміністративними даними за 
2012 рік та І-ІІ квартали 2013 року – наказ № 469 від 20.08.2013 року.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОК МАРКЕТ 
СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33676905; 61070, 
Харківська обл., місто Харків, вул. Академіка Проскури, будинок 1) лі-
цензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку  - 
діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності 
серії АД № 075734 від 24.07.2012 на підставі підпункту 12 пункту 1 роз-
ділу IV Порядку у зв’язку із нездійсненням ліцензіатом вищевказаного 
виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року згід-
но з наявними в Комісії адміністративними даними за 2012  рік та І-ІІ 
квартали 2013 року  - наказ № 471 від 20.08.2013 року.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИй 
ФОНДОВИй ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32401971; 
01034, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 47 літера А, примі-
щення 1) ліцензію на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррай-
тингу серії АГ № 399495 від 01.12.2010 на підставі підпункту  12 пункту 
1 розділу IV Порядку у зв’язку із нездійсненням ліцензіатом вищевка-
заного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом 
року згідно з наявними в Комісії адміністративними даними за 2012  рік 
та І-ІІ квартали 2013 року – наказ № 457 від 20.08.2013 року.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА 
КОМПАНІЯ «ПАРАНГОН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
36180119; 99053, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, буд. 33-А/3-1) лі-
цензію на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку  - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу 
серії АГ № 399027 від 29.07.2010 на підставі підпункту 12 пункту 1 роз-
ділу IV Порядку у зв’язку із нездійсненням ліцензіатом вищевказаного 
виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року згід-
но з наявними в Комісії адміністративними даними за 2012 рік та 
І-ІІ  квартали 2013 року – наказ № 459 від 20.08.2013 року.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИСТ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 21187347; місце знаходження: 
61145, Харківська обл., м. Харків, вул. Космічна, буд. 12, А) ліцензію 
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяль-
ності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності серії 
АВ № 581477 від 19.07.2011 на підставі підпункту 12 пункту 1 розді-
лу  IV Порядку у зв’язку із нездійсненням ліцензіатом вищевказаного 
виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року згід-
но з наявними в Комісії адміністративними даними за 2012 рік та 
І-ІІ  квартали 2013 року  – наказ № 470 від20.08.2013 року. 

09.09.2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМІННИй ЗАВОД «АГРОРЕГІОН»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32054570; 1.4. Місцезнаходження: 08320, 

Київська область, Бориспільський район, с. В. Олександрівка, вул. Гагаріна, буд. 11; 1.5. Між-
міський код, телефон та факс: (04595) 3 09 06, 3 09 07; 1.6. Електронна поштова адреса: t.
putin@omp.com.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: --

1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Одноосібний акціонер емітента 5 вересня 2013 р. прийняв рішення припинити повнова-

ження члена наглядової ради емітента пана Паоло Сакки, який обіймав цю посаду з 25.08.2012. 
Пан Паоло Сакки акціями емітента не володіє, згоди на розкриття паспортних даних не надав, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість пана Паоло Сакки членом наглядової ради емітента безстроково призначено 
Елам Анну Катаріну. Пані Елам Анна Катаріна акціями емітента не володіє, згоди на розкриття 
паспортних даних не надала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші керівні посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: 

Член ради директорів: з 2007 року і дотепер - Unlimited Travel Group, з 2008 року і дотепер 
- Adrigo Hedge Fund, з 2009 року до 2012 року - Antipodes Wines; Генеральний директор: з 
2009 року і дотепер - Stora Vattnet Invest & Investment Officer Rytu Invest.

3. Підпис
Генеральний директор Рибаченко Катерина Володимирівна підтверджує достовірність 

інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно законо-
давства.

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір придбати акції ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕ
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЛІОС НЕЗЕРЛЕНДЗ Б.В.» (HElios 
NEtHErlaNds B.V.), яке засновано за законодавством Нідерландів, з юридичною адре-
сою: Де Болелаан 7, 1083 HJ, Амстердам, Нідерланди. Зареєстроване 02.04.2013 року, номер 
57607354, від імені якого на підставі Статуту діє Сідні Кресченчіо Стейсі, повідомляє про намір 
придбати прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «БОЛГРАД СОЛАР» (код 
37012088) в кількості 266 720 820 (двісті шістдесят шість мільйонів сімсот двадцять тисяч ві-
сімсот двадцять) штук. На даний час вищевказаних акцій не маємо. Афілійовані особи відсутні.

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір придбати акції

ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АППОЛЛОН Б.В.» (appolloN B.V.), яке засновано за законодавством Нідерландів, 
з юридичною адресою: Де Болелаан 7, 1083 HJ, Амстердам, Нідерланди. Зареєстроване 
27.03.2012 року, номер 54966450, від імені якого на підставі Статуту діє Мулдер, Інгрід Дженні-
фер Марія, про намір придбати прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «НЕПТУН 
СОЛАР» (код 37326260) в кількості 239 826 000 (двісті тридцять дев’ять мільйонів вісімсот двад-
цять шість тисяч) штук. На даний час вищевказаних акцій не маємо. Афілійовані особи відсутні.
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15142»

код за ЄДРПОУ – 20984470, яке знаходиться за адресою 65481,Одеська обл., м. Южне, 
вул. Комунальна, 3-А (надалі Товариство) інформує про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів (надалі – Збори).

Дата проведення загальних зборів: 31 жовтня 2013 р.;
Час проведення загальних зборів: об 11.00 ;
Місце проведення та реєстрації загальних зборів: Одеська обл. м. Южне, вул. Кому-

нальна, 3-А, кабінет по безпеці руху (2-й поверх каб. №1);
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 до 

10.45;
Дата складення переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах: 

25.09.2013 р.;
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт правління Товариства за 2010-2012 р. та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
3. Звіт Спостережної ради Товариства за 2010-2012 р. та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010-2012 р. та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів. Про затвердження річних результа-

тів діяльності товариства,затвердження річних звітів з урахуванням висновку Ревізійної ко-
місії за 2010-2012р

6. Визначення типу та зміна найменування Товариства.
7. Затвердження Статуту у новій редакції.
8. Затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову Раду», Положення «Про реві-

зійну комісію», Положення «Про загальні збори», Положення «Про правління Товариства».
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
10. Відкликання та обрання членів правління Товариства.
11. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Відкликання та обрання голови правління Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про відчуження основних засобів Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 

під час підготовки до загальних зборів: ознайомлення проводиться за місцезнаходженням 
Товариства, 2-й поверх, каб. № 2, у робочі дні (Пон.Вівт. Сер.) з 10.00 до 12.00. В день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за озна-
йомлення акціонерів з документами є голова правління – І.Д. Гаплік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансовогосподарської діяльності

ВАТ АТП15142 за 2009 –2010; 20102011 роки ( тис.грн.)
Найменування показника Період

2012 2011 2010 2009
Усього активів 3873 4155 4441 4774
Основні засоби 7551 7151 7151 7151
Довгострокові фінансові інвестиції - - - -
Запаси 36 56 66 62
Сумарна дебіторська заборгованість 7 19 83 81
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 56 66 167
Нерозподілений прибуток (збиток) -1760 - 1310 - 893 - 438
Власний капітал 3322 3772 4189 4664
Статутний капітал 3713 3713 3713 3713
Довгострокові зобов’язання - - - -
Поточні зобов’язання 551 383 252 130
Чистий прибуток -450 - 417 - 455 - 210
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 14851600 14851600 14851600 14851600
Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду(шт.)

- - - -

Загальна сума коштів,витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- - - -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

14 26 32 31

Для участі у Зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі паспорт,а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність чи інший документ на право представлять інтер-
еси акціонерів на загальних зборах,оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Довідки за тел. у м. Южне (04842)25680;24561 
Наглядова Рада 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАМВОЛЬНОСУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»

Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14251734
Місцезнаходження емітента: вул. Щорса, будинок,66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15
Електронна поштова адреса емітента: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua
Регіон емітента: 7410136600
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
У зв’язку з припиненням трудових відносин з Товариством (вихід на пенсію), позачерго-

ві загальні збори акціонерів ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» від 06.09.2013 року (Протокол № 3 від 
06.09.2013 року) прийняли рішення звільнити:

- Голову Наглядової Ради Попова Віктора Петровича, паспорт серія НК № 326460 вида-
ний Ново заводським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 03.06.1997 року. Посадова осо-
ба володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа перебувала на 
посаді з 03.02.2004 року по 06.09.2013 року. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

У зв’язку з припиненням трудових відносин з Товариством (заява на звільнення з поса-
ди за власним бажанням), позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» від 
06.09.2013 року (Протокол № 3 від 06.09.2013 року) прийняли рішення звільнити:

- Члена Наглядової Ради Попова Дмитра Вікторовича, паспорт серія НК № 308650 ви-
даний Ново заводським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 10.04.1997 року. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа перебувала на 
посаді з 03.02.2004 року по 06.09.2013 року. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

- Члена Наглядової Ради Киселицю Івана Михайловича, паспорт серія НК № 393403 ви-
даний Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 30.09.1997 року. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0 %.Особа перебувала на 
посаді з 03.02.2004 року по 06.09.2013 року. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» від 
06.09.2013  року (Протокол № 3 від 06.09.2013 року) та рішенням Наглядової Ради (Прото-
кол № 1 від 06.09.2013 року) призначити:

- Голову Наглядової Ради Білого Віктора Григоровича, паспорт НК № 470017, виданий 
Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 16.01.1998 року. Посадова особа воло-
діє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа призначена на посаду 
терміном на 3 роки. Посади, які обіймала особа з 09.08.2006 року до 25.12.2008 року займав 
посаду голови правління ЗАТ «МЕНЕДЖІНГ-КОМПАНІ», з 25.12.2008 року по 18.04.2011 
року – директор ЗАТ«МЕНЕДЖІНГ-КОМПАНІ», з 18.04.2011року- директор ПрАТ«МЕНЕДЖІНГ-
КОМПАНІ. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

- Члена Наглядової Ради Кравченка Василя Олександровича, паспорт серія НК № 288991 
виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 01.04.1997 року. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа призначена на 
посаду терміном на 3 роки. Посаду, яку обіймала особа: Голова правління ПАТ «ЧЕКСІЛ» з 
14.04.2000 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. 

- Члена Наглядової Ради Классена Віталія Францевича, паспорт НК 390987, виданий 
Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 25.07.1997 року. Посадова особа воло-
діє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа призначена на посаду 
терміном на 3 роки. Посади, які обіймала особа з 01.10.2002 року головний бухгалтер 
ТОВ  «Школа бізнесу», з 03.06.2009 року – головний бухгалтер ЗАТ «МЕНЕДЖІНГ-КОМПАНІ», 
з 02.11.2009 року- заступник директора ЗАТ «МЕНЕДЖІНГ-КОМПАНІ», з 01.08.2011року- 
головний бухгалтер ПрАТ«МЕНЕДЖІНГ-КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Директор  Супруненко Є.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір придбати акції

ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ
НІСТЮ АППОЛЛОН Б.В. (appolloN B.V.), яке зареєстрована згідно 
з законодавством Нідерландів, знаходиться за адресою: вул. Де Болелаан, 
1083HJ, м. Амстердам, Нідерланди. Зареєстроване 27.03.2012 року, номер в ре-
єстрі юридичних осіб 54966450, від імені якої на підставі Довіреності діє Ірина 
Чижевська, про намір придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДЕЛЬТА СОЛАР» (код 37171791) в кількості 488 742 432 (чотири-
ста вісімдесят вісім мільйонів сімсот сорок дві тисячі чотириста тридцять дві) 
штуки. На даний час вищевказаних акцій не маю. Афілійовані особи відсутні.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІЖПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬПАРІТК», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36441075, має намір придбати 194 463 (Сто дев’яносто чо-
тири тисячі чотириста шістдесят три) штуки простих іменних акцій (24 %) ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЇ АРМАТУРИ», іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ 03326877. Станом на 09.09.2013 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІЖПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬПАРІ-ТК» не є власником акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЇ АРМАТУРИ».

У відповідності з вимогами п. 1. статті 64 Закону України «Про акціонерні това-

риства» МАЗУР СЕРГІй ВАЛЕРІйОВИЧ, ідентифікаційний код 2697611738, 
має намір придбати 194 464 (Сто дев’яносто чотири тисячі чотириста шістдесят чо-
тири) штуки простих іменних акцій (24 %) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЇ АРМАТУРИ», ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 03326877. Станом на 09.09.2013 року Мазур Сергій Валерійович не є 
власником акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗА-
ВОД ТРУБОПРОВОДНОЇ АРМАТУРИ».
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯСИНІВСЬКИй КОКСОХІМІЧНИй ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Ясинівський коксохімічний завод» 

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00191035

1.4. Місцезнаходження емітента 86110, Донецька область, 
м. Макіївка, вул. 50 років утворення 
СРСР, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0623298490

1.6. Електронна поштова адреса емітента yanchenko.a@yakhz.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.yakhz.donetsksteel.com

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення 
6 вересня 2013 року згідно зведеного облікового реєстру від ПАТ «РОЗРА-

ХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» 
Емітенту стало відомо стосовно змін власників іменних цінних паперів, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Станом на 03.09.2013р.: пакет акцій власника-юридичної особи 
ПрАТ  «Донецьксталь-металургійний завод» (ЄДРПОУ 30939178, адреса місце-
знаходження: 83062, м. Донецьк, вул. І.Ткаченка, 122, Донецька обл.) збільшив-
ся з 89,5539% до 89,6129% статутного капіталу. Кількість акцій складає 
298 947  466  штук.

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

Голова правління  Чаленко Віктор Іванович
 06.09.2013р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації 

про емітента 
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй СТРАХОВИй ДiМ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32556540
1.4 Місцезнаходження емітента
01023, м. Київ, площа Спортивна, буд. 3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 238-80-80 
1.6 Електронна поштова адреса емітента
mykhailenko@insurhouse.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: 
http://insurhouse.com/ua/o_kompanii/korporativnoe_upravlenie/osobaya_

informaciya/osobaya_informaciya_ot_06_09_2013_g
1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Приватне акцiонерне товариство «Український Страховий Дiм» повiдомляє, що вiд 

члена Наглядової ради Товариства Берлiна Михайла Семеновича, вiдповiдно до п.п.1 
п. 10.19 Статуту Товариства, отримано повiдомлення про припинення його повнова-
жень як члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням з 06.09.2013р. По-
садова особа перебувала на посадi 2 роки. Володiє часткою в статутному капiталi То-
вариства в розмiрi 5%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Замiсть Берлiна М.С. до Наглядової ради Товариства нiкого 
не обрано.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правління  ____________  Суксін В.Д. 
 (підпис) 
 М.П.  06.09.2013р. 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХРЕСУРСИ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відпові-
дальністю 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30719652
1.4. Місцезнаходження емітента 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (061) 213-30-38
1.6. Електронна поштова адреса емітента np@unives.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації http://unives-capital.com/ukr/partners/tehresurs/ 
1.8. Вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента.
2. Текст повідомлення 

3 вересня 2013 року Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ТЕХРЕСУРСИ» (наказ № 07 ТР К від 03.09.2012 року) прийнято наступне рішен-
ня щодо зміни складу посадових осіб емітента: на підставі ст. 36 Кодексу законів про 
працю України з посади головного бухгалтера звільнено Титаренко Анжелу Володи-
мирівну (паспорт серії МВ №199525, виданий 24.10.2003року Роменським МРВ 
УМВС України в Сумській обл.), яка не має судимості за корисливі та посадові зло-
чини, у статутному капіталі емітента часткою не володіє, розмір пакета акцій емітен-
та, які їй належать - 0. Обгрунтування змін – подана заява про звільнення за власним 
бажанням. Протягом своєї діяльності обіймала посади: МП  «Меркурій» - офіціантка, 
ТОВ «Вега» - бухгалтер, ТОВ «НІВАТ» - бухгалтер, ПП  Чхайло В.М. – бухгалтер, 
ВАТ  Роменський завод «Тракторозапчастина» - бухгалтер, ТОВ «Сант-Ромни»- за-
ступник директора регіонального представництва, ТОВ «Запорізька дистриб’юторська 
компанія» - бухгалтер, головний бухгалтер, Філія ТОВ «МДК» в м. Запоріжжя – голо-
вний бухгалтер, ВАТ «Янцевський гранітний кар’єр» - заступник головного бухгалте-
ра, головний бухгалтер, ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» - головний бухгалтер.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. 

Директор  Шлендер О.Л.

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХРЕСУРСИ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відпові-
дальністю 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30719652
1.4. Місцезнаходження емітента 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (061) 213-30-38
1.6. Електронна поштова адреса емітента np@unives.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації http://unives-capital.com/ukr/partners/tehresurs/ 
1.8. Вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента.
2. Текст повідомлення 

6 вересня 2013 року Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ТЕХРЕСУРСИ» (наказ № 44/13 ТР К від 06.09.2013 року) прийнято наступне рі-
шення щодо зміни складу посадових осіб емітента: на підставі ст. 21, 24 Кодексу 
законів про працю України на посаду головного бухгалтера з 6 вересня 2013 року 
призначено Пучек Олену Олександрівну (паспорт серії МК №227756, виданий 
25.09.1996 року МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.), яка 
не має судимості за корисливі та посадові злочини, у статутному капіталі емітента 
часткою не володіє, розмір пакета акцій емітента, які їй належать - 0. Обгрунтування 
змін – необхідність заміщення посади головного бухгалтера. Протягом своєї діяль-
ності обіймала посади: АТ «Мотор січ» Сніжнянський машинобудівний завод – еко-
номіст, інженер-економіст; АТ «Мотор січ» Запорізький моторобудівний завод – еко-
номіст; ЗАТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» - головний бухгалтер; 
ТОВ «РІЕЛ ІСТЕЙТ Проект» - головний бухгалтер; ВАТ «Проектний інститут «Запо-
різький промбудпроект» - головний бухгалтер; ПрАТ «Телерадіокомпанія «Алекс» - 
головний бухгалтер. Призначена на роботу по строковому трудовому договору тер-
міном до 05.12.2013 року.

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор  Шлендер О.Л.
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Шановні акціонери

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»!

Повідомляємо вас, що 11 жовтня 2013 року скликаються позачергові загальні збори ак-
ціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» об 11:00 год. за місцезнаходженням товариства: м. Терно
піль, вул. Енергетична, 2 .

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Терно-

пільобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов 
договору про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне-
рів ВАТ «Тернопільобленерго» реєстратору, зберігачу або депозитарію.

2. Про затвердження (схвалення) складу призначеної (обраної) реєстраційної комісії по-
зачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» та затвердження (схва-
лення) результатів реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціоне-
рів ВАТ «Тернопільобленерго».

3. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
4. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленер-

го».
5. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціо-

нерів ВАТ «Тернопільобленерго».
6. Зміна послідовності розгляду питань, внесених на розгляд позачергових загальних 

зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
7. Звіт Виконавчого органу ВАТ «Тернопільобленерго» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства» за 2000-2012 роки, та визначення основних напрямків 
діяльності Товариства на 2013 рік.

8. Звіт Спостережної ради Товариства про роботу за 2000-2012 роки.
9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2000-2012 роки.
10. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2000-2012р.р.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спо-

стережної ради ВАТ «Тернопільобленерго».
12. Внесення змін до Статуту ВАТ «Тернопільобленерго».
13. Про зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного то-

вариства «Тернопільобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Тернопільобленер-
го».

14. Внесення змін до внутрішніх положень ВАТ «Тернопільобленерго».
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Спостережної ради Товариства.
18. Обрання Голови Спостережної ради Товариства.
19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться 

із Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (за-
твердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

20. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ви-
конавчого органу Товариства.

21. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.
22. Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ре-

візійної комісії Товариства.
24. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
25. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
26. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться 

з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (за-
твердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з Головою та членами Ревізійної комісії.

27. Затвердження річного звіту Товариства за 2000-2012 роки.
28. Розподіл прибутку (покриття збитків) ВАТ «Тернопільобленерго» за підсумками ро-

боти Товариства у 2000-2012 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 
2013 рік.

29. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» з документарної 
форми на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення 
випуску акцій Товариства з документарної форми існування на бездокументарну форму іс-
нування).

30. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з докумен-
тарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску 
акцій).

31. Затвердження ПАТ «НДУ» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Това-
риства, що дематеріалізуються, та затвердження умов договору з депозитарієм на обслугову-
вання емісії цінних паперів Товариства.

32. Визначення зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах 
власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору із зберіга-
чем на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реє-
стрі власників іменних цінних паперів Товариства.

33. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства (акціо-
нерів) та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку в реєстрі власників іменних 
цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраного зберігача та ПАТ «НДУ» щодо при-
йняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

34. Встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріа-
лізується.

35. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Това-
риства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реє-
стру власників іменних цінних паперів Товариства.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 11.10.2013р. з 9:30 до 10:30 за місцем 
проведення зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
24:00 год. 07.10.2013р .

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – 
паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, 
оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Для ознайомлення із матеріалами щодо порядку денного зборів акціонерів звертатися у 
робочі дні та години за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2.

Тел. для довідок: 23-95-55, 52-70-55  ВАТ «Тернопільобленерго»

Основні показники фінансовогосподарської діяльності
ВАТ «Тернопільобленерго»

тис.грн.

Найменування показника період
1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.

Усього активів 187 704 201 403 212 065 222 376 258 007 198 055 176 631 170 457 173 265 629 650 626 331 618 591 637 893 663 433
Основні засоби ( залиш.
вартість)

103 667 105 942 110 822 124 622 124 956 121 609 120 945 120 747 134 987 584 735 576 463 569 854 585 061 600 289

Довгострокові фінансові 
інвестиції

- - - - - - - - - - - - - -

Виробничі запаси (товари) 3 489 5 509 4 066 5 074 5 817 19 406 6 955 5 212 4 739 7 374 9 170 9 015 10 803 13 145
Сумарна дебіторська 
заборгованість

73 876 84 731 85 004 74 803 113 237 45 695 35 118 25 751 20 771 22 940 25 367 23 492 25 940 25 301

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

984 1 237 3 358 1 287 2 714 1 353 1 865 2 345 989 1 097 1 407 1 155 1 449 2 164

Нерозподілений прибуток -31 281 -39 916 -63 839 -81 483 -64 251 -65 493 -67 550 -63 075 -63 209 -69 015 -73 441 -84 005 -68 427 -58 689
Інший додатковий капітал 93 396 96 660 103 263 125 994 126 037 126 263 126 494 128 132 136 493 485 815 485 314 484 640 581 206 585 823
Статутний капітал 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272
Інші довгострокові 
зобов"язання

5 645 8 306 10 105 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 24 348 22 137 18 945 15 899 13 230

Поточні зобов"язання 104 671 121 081 147 264 153 127 156 719 118 870 98 770 86 808 81 709 67 803 76 853 84 881 91 904 105 980
Чистий прибуток (збиток) -7 772 -8 635 -24 703 -18 387 17 232 -1 242 -2 110 4 448 -135 -5 987 -5 393 -11 746 14 475 8 390
Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

2 099 2 205 2 485 2 465 2 554 2 347 2 293 2 218 2 231 2 246 2 257 2 286 2 323 2 343

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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАЛИТЯНСЬКИй ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИй ЗАВОД КОМБІКОРМІВ І 
ПРЕМІКСІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00951758.
1.4. Місцезнаходження емітента: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Кали-

та, вул. Перемоги 2.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 4999064 (04594) 686-43. 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: КаlitaKKZ@emitent.net.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://00951758.smida.gov.ua/em_reports

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітентів.
2. Текст повідомлення.

І. Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися 02.09.2013 року згідно Наказу Голови 
Правління №2 від 02.09.2013 року. Призначено Головним бухгалтером Петрусь Любов Пав-
лівну 11.02.1962 року народження, паспорт: серія СМ 145710, виданий Броварським РВ ГУ 
МВС України в Київській області 14.12.1999 року, ідентифікаційний код 2268712245. Займала 
посаду Головного бухгалтера ПАТ «КЕЗКП» з 16.09.2011року по 26.04.2013 року. Вказана 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління  Є.В.Суворов
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАРОДНА ПРОМИСЛОВОІНВЕСТИЦІйНА КОМПАНІЯ»

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 
(для розмiщення у стрiчцi новин та опублiкування 

у офiцiйному друкованому виданнi) 
1. Загальнi вiдомостi

1.1. Повне найменування емiтента Приватне акціонерне товариство 
«Народна промислово-
інвестиційна компанія» 

12. Органiзаційно-правова форма Приватне акцiонерне 
товариство 

1.3. Мiсцезнаходження 83001 Донецьк 
Унiверситетська, 20 

1.4. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32255515 
1 .5.Мiжмiський код та телефон, факс 0623488186 
1.6. Електрона поштова адреса mayap@donapex.com 
1.7. Адреса сторiнки в мережi iнтернет, яка 
додатково використовується емiтентом для 
розкриття інформацii 
1.8. Вид особливої iнформацiї вiдповідно 
до вимог глави 2 роздiлу II 

Вiдомостi про зміну складу 
посадових осіб емітента 

2. Текст повiдомлення 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Наглядовою радою Това-

риства 09.09.2013 р. та виконано на підставі заяви за власним бажанням.
09.09.2013 р.посадова особа Літвінов Роман Вікторович (Паспорт: серія ЕК 

номер 907888 виданий 10.08.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Луган-
ській  обл), який займав посаду заступник Голови Правління, звільнений.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Перебував на посадi з 11.04.2011 р.
З. Підпис 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовірність інформації, що мiститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

Голова Правління  Кленовий Сергій Володимирович

 Шановний акціонере! 

ПАТ КЛЕВАНСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ
ЄМСТВО ( ЄДРПОУ 00906700) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
відбудуться 18 жовтня 2013 року об 11 год 00 хв за адресою : вул. Центральна буд 32 в 
адміністративному приміщенні з наступним порядком денним :

1. Про вибори голови та секретаря зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії по підрахунку голосів зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.
4. Про припинення діяльності ПАТ Клеванське ремонтно-транспортне підприємство 

шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю.
5. Про призначення комісії з припинення діяльності ПАТ Клеванське ремонтно-

транспортне підприємство та затвердження її складу.
6. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, що не голосували за 

прийняття рішення про припинення діяльності шляхом перетворення акціонерного това-
риства.

7. Про затвердження порядку та умов обміну акцій випущених ПАТ Клеванським 
ремонтно-транспортним підприємством на частину у статутному капіталі Товариства з 
додатковою відповідальністю що створюється шляхом перетворення ПАТ Клеванське 
РТП.

8. Прийняття рішення про встановлення строку для прийняття претензій від креди-
торів ПАТ Клеванського РТП.

9. Звільнення керуючого ПАТ Клеванського РТП - Рудика Володимира Сергійовича.
10. Звільнення членів правління ПАТ Клеванського РТП.
11. Звільнення голови та членів ревізійної комісії ПАТ Клеванського РТП.
12. Звільнення голови та членів наглядової ради ПАТ Клеванського РТП.
Для ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерам 

необхідно звертатися за адресою : Рівненська область, Рівненський район, с.м.т. Кле-
вань, вул. Центральна 32, приймальна керуючого.

Реєстрація акціонерів буде проходити з 8 год.00хв.до 8 год.45хв. в день проведення 
зборів за переліком акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах станом на 
18  жовтня 2013 року.

Для реєстрації акціонерів фізичні особи повинні мати при собі паспорт (інші до-
кументи, що посвідчують особу), представники акціонерів – документи на підтвер-
дження їх повноважень (доручень) оформлені згідно діючого законодавства і доку-
мент , що посвідчує особу.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються за адресою: Рівненська область, 
смт.  Клевань, вул. Центральна 32 , приймальна керуючого.

Довідки за телефоном : (0362) 27-12-50 , 27-12-61 
Керуючий ПАТ Клеванського РТП  Рудик В.С.

КОМПАНІЯ «BiKoNtia ENtErprisEs liMitEd» І КОМПАНІЯ 
«larVa iNVEstMENts liMitEd» повідомляють про прийняття ними рішення 
про самостійне скликання позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерно-
го товариства «Тернопільобленерго» (місцезнаходження Товариства: Україна, 46010, 
м.  Тернопіль, вул. Енергетична, буд. 2) на 1100 год. 11.10.2013 року за адресою: Україна, 
м.  Тернопіль, вул. Чумацька, буд. 1, Готель «Галичина», конференцзал.

Компанією «BiKoNtia ENtErprisEs liMitEd» і Компанією «larVa iNVEstMENts 
liMitEd» затверджений наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ вказаних позачергових загальних 
зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго»:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
ВАТ  «Тернопільобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. За-
твердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії позачергових 
загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» реєстратору, зберігачу або де-
позитарію.

2. Про затвердження (схвалення) складу призначеної (обраної) реєстраційної комісії по-
зачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» та затвердження (схва-
лення) результатів реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціо-
нерів ВАТ «Тернопільобленерго».

3. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобл-
енерго». 

4. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобле-
нерго».

5. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів ВАТ «Тернопільобленерго».

6. Зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних 
зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».

7. Звіт Виконавчого органу ВАТ «Тернопільобленерго» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2000-2012 роки та визначення основних напрямків 
діяльності Товариства на 2013 рік.

8. Звіт Спостережної ради Товариства про роботу за 2000-2012 роки.
9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2000-2012 роки.
10. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2000-2012 роки.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів 

Спостережної ради ВАТ «Тернопільобленерго».
12. Внесення змін до Статуту ВАТ «Тернопільобленерго».
13. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товари-

ства «Тернопільобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Тернопільобленерго».
14. Внесення змін до внутрішніх положень ВАТ «Тернопільобленерго».
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Спостережної ради Товариства.
18. Обрання Голови Спостережної ради Товариства.
19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди 
(затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

20. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів 
Виконавчого органу Товариства.

21. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.
22. Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів 

Ревізійної комісії Товариства.
24. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
25. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
26. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуть-

ся з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди 
(затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

27. Затвердження річного звіту Товариства за 2000-2012 роки.
28. Розподіл прибутку (покриття збитків) ВАТ «Тернопільобленерго» за підсумками ро-

боти Товариства у 2000-2012 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 
рік.

29. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» з документар-
ної форми на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переве-
дення випуску акцій Товариства з документарної форми існування на бездокументарну 
форму існування). 

30. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з доку-
ментарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію ви-
пуску акцій).

31. Затвердження ПАТ «НДУ» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Това-
риства, що дематеріалізуються -, та затвердження умов договору з депозитарієм на обслу-
говування емісії цінних паперів Товариства.

32. Визначення зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах 
власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору зі зберіга-
чем на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в 
реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.

33. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства (акці-
онерів) та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників імен-
них цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраного зберігача та ПАТ «НДУ» щодо 
прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

34. Встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематері-
алізується.

35. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів То-
вариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №169, 10 вересня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

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:»Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Територiальне мiжгосподарче об'єднання «Лiко-холдiнг»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:16307284
1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 88
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 206 01 41 044 206 01 42
1.6. Електронна поштова адреса емітента: liko_invest@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://liko-holding.com.ua/uk/page/1/zagalna-informatsija
1.8. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на 

суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
2. Текст повідомлення

Примiтка - Частка вiд статутного капiталу у вiдсотках становить - 215 800%. 
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного 

капiталу було прийнято 06.09.2013 року на Зборах Учасникiв Товариства (Протокол №13 
Зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Територiальне мiжгосподарче 
об'єднання «ЛIКО-ХОЛДIНГ» вiд 06.09.2013 року).

Вид цiнних паперiв -забезпеченi iменнi цiльовi облiгацiї
Кiлькiсть цiнних паперiв-8 300 000 штук
Сума цiнних паперiв- 431 600 000,00 грн.
Спосiб розмiщення- вiдкритий ( публiчний)
Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна.
Iнформацiя про серiї облiгацiй, якi пропонуються до розмiщення:

серiя кiлькiсть, штук номiнальна варт. 1 шт. , грн загальна номiнальна вартiсть, грн
BA 2 000 000 52,00 104 000 000,00
BB 2 000 000 52,00 104 000 000,00
BC 150 000 52,00 7 800 000,00
BD 2 000 000 52,00 104 000 000,00
BE 2 000 000 52,00 104 000 000,00
BF 150 000 52,00 7 800 000,00

Спiввiдношення обсягу цiльових облiгацiй, що розмiщуються до розмiру статутного 
капiталу емiтента - 215 800%

Спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статут-
ного капiталу емiтента -308 699,5 %

Права, що надаються власникам облiгацiй: 
Власники облiгацiй мають право:
-продавати, купувати, iншим способом вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку в 

перiод обiгу, з урахуванням особливостей встановлених в Проспектi емiсiї облiгацiй;
-при погашенi облiгацiй набувати право на отримання вiдповiдної площi примiщення у 

вiдповiдному Об'єктi будiвництва, згiдно умов випуску (одна облiгацiя дає право на отриман-
ня 0,01 квадратного метру загальної площi жилого, нежилого примiщення або паркомiсця 
вiдповiдно до серiї облiгацiї);

-проводити iншi операцiї з цiнними паперами, що не суперечать чинному законодавству 
України та передбаченi Проспектом емiсiї облiгацiй.

Мета розмiщення цiнних паперiв:
BA: Вид нерухомостi - житловi примiщення (Будiвельна адреса - житловi примiщення у 

будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академiка Вiльямса, 19/14), Кiлькiсть ква-
дратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 20 000, Загальна 
кiлькiсть цiнних паперiв, штук - 2 000 000;

BB: Вид нерухомостi - житловi примiщення (Будiвельна адреса - житловi примiщення у 
будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академiка Вiльямса, 19/14), Кiлькiсть ква-
дратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 20 000, Загальна 
кiлькiсть цiнних паперiв, штук - 2 000 000;

BC: Вид нерухомостi - нежитловi примiщення ( Будiвельна адреса - нежитловi примiщення 
у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,вул. Академiка Вiльямса, 19/14), Кiлькiсть ква-
дратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 1 500, Загальна 
кiлькiсть цiнних паперiв, штук - 150 000;

BD: Вид нерухомостi - житловi примiщення ( Будiвельна адреса - житловi примiщення у 

будинку, розташованому за адресою: м. Київ,вул. Маршала Конєва, 10/1), Кiлькiсть квадрат-
них метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 20 000, Загальна кiлькiсть 
цiнних паперiв, штук -2 000 000; 

BE: Вид нерухомостi - житловi примiщення ( Будiвельна адреса - житловi примiщення у 
будинку, розташованому за адресою: м. Київ,вул. Маршала Конєва, 10/1), Кiлькiсть квадрат-
них метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 20 000, Загальна кiлькiсть 
цiнних паперiв, штук -2 000 000;

BF: Вид нерухомостi - нежитловi примiщення ( Будiвельна адреса - нежитловi примiщення 
у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,вул. Маршала Конєва, 10/1), Кiлькiсть ква-
дратних метрiв, будiвництво яких фiнансується за рахунок емiсiї, кв. м. - 1 500, Загальна 
кiлькiсть цiнних паперiв, штук -150 000.

Напрям використання отриманих коштiв - Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення 
цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по 
фiнансуванню будiвництва забудови VI мiкрорайону, обмеженого вулицями Маршала Конє-
ва, Академiка Вiльямса.

Для випуску облiгацiй Емiтент користується послугами Андеррайтера - торговця цiнними 
паперами ТОВ «IК «А.I.С.Т.-IНВЕСТ», що дiє на пiдставi Лiцензiї ДКЦПФР на здiйснення 
професiйної дiяльностi на фондовому ринку Андеррайтинг АЕ №263098 вiд 28.01.2010 року 
№78, дата видачi - 25.05.2013 р., термiн дiї з 28.01.2010 року по 28.01.2015 року. 
Мiсцезнаходження Андеррайтера: м. Київ, вул. Червоноармiйська 57/3. Iдентифiкацiйний код 
ЄДРПОУ 22925951. Андеррайтер зареєстрований Шевченкiвською районною у м. Києвi Дер-
жавною адмiнiстрацiєю 01.10.2009 року, номер запису 1 074 145 0000 034700 в м. Києвi. Те-
лефон 8 (044) 206 01 42. Факс 8 (044) 206 01 41.

Розмiщення вiдбуватиметься за адресою м.Київ вул. Червоноармiйська б.57/3.
- шляхом розмiщення через вищезазначеного андеррайтера на бiржi ПАТ «ФБ «Перспек-

тива», що дiє на пiдставi лiцензiї ДКЦПФР на провадження органiзаторами торгiвлi 
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльностi по органiзацiї торгiвлi на ринку 
цiнних паперiв серiї АВ № 483591 вiд 31.08.09 року, видана рiшенням ДКЦПФР №231 вiд 
14.03.09, термiн дiї з 24.03.08 по 24.03.18 року; мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровськ, 
вул. Ленiна, 10, контактнi телефони: 0-56 373-95-94; Факс 0-56 373-97-8.

У випадку прийняття рiшення про розмiщення облiгацiй на iнших бiржах Емiтент публiкує 
вiдповiдне оголошення у тих самих виданнях, де був опублiкований Проспект емiсiї облiгацiй.

Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, 
цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. 

Розмiщення облiгацiй та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору 
купiвлi-продажу облiгацiй, укладеного Покупцем з Емiтентом при посередництвi Андеррайте-
ра - торговця цiнними паперами ТОВ «IК «А.I.С.Т.-IНВЕСТ», в особi Директора Черно О.I. Цiна 
первинного розмiщення не може бути меншою за номiнальну вартiсть облiгацiй. Оплата за 
облiгацiї здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi. 

Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється згiдно укладеного договору купiвлi-продажу 
шляхом перерахування повної вартостi облiгацiй на рахунок ТОВ «ТМО «ЛIКО-ХОЛДIНГ» 
№  26 00 45 00 05 07 92 в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» м. Києва, МФО 300614 у строки 
визначеннi договором купiвлi-продажу цiнних паперiв але не пiзнiше дати закiнчення 
розмiщення вiдповiдної серiї облiгацiй.

Для набуття права власностi на цiннi папери, зарахування, зберiгання та здiйснення 
операцiй з облiгацiями, власник повинен вiдкрити рахунок в цiнних паперах у обраного ним 
зберiгача.

Учасники Товариства, що прийняли рiшення, щодо розмiщення цiнних паперiв: Куделя 
Валерiй Iванович; Яблонський В.В.- представник учасника Лисової Р.П., що дiє згiдно Довiреностi 
за реєстровим №1290 вiд 11 лютого 2011 року, посвiдченого приватним нотарiусом Хмельниць-
кого мiського нотарiального округу Оксанюк А.А.; Посвiстак Марiя Григорiвна. 

На дату прийняття рiшення жоден з учасникiв Товариства не планує придбавати цiннi 
папери, що розмiщуються. 

Конвертацiя цiнних паперiв не передбачена. 
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - вiдсутня.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади 
Генеральний директор  Куделя В.i. 

06.09.2013 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «ТЕРИТОРiАЛЬНЕ МiЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛiКОХОЛДiНГ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖЛКУКРАЇНА» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ЖЛК-УКРАЇНА» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00445794
1.4. Місцезнаходження емітента: 09133 Київська обл., Бiлоцеркiвський р-н, смт. Терези-

не, вул. Первомайська, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04563) 6-14-38 (04563) 6-00-35
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office.ua@jlc.md
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://magnus.kiev.ua/~jlc/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. Зміна складу поса-
дових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Наглядовою радою ПАТ «ЖЛК-Україна» 05.09.2013 р. (протокол засідання Наглядової 

ради № 9 від 05.09.2013 р.) прийнято наступні рішення:

Звільнено: Посадова особа Балабан Петро Павлович (Паспорт: серія В номер 1184441 
виданий 17.11.2011 р. МВС Республіки Молдова), яка займала посаду Генеральний директор, 
звільнена. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним 
бажанням. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
10  місяців.

Призначено: Посадова особа Іванова Тетяна Миколаївна (Паспорт: серія СК номер 172884 
виданий 17.05.1996 р. міським відділом №2 Білоцерківським МУГУ МВС України в Київ-
ській  обл.), призначена на посаду В. о. Генерального директора. Призначення посадової осо-
би виконано у зв'язку зі звільненням Генерального директора за власним бажанням. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: На невизначений термін. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник головного бухгалтера з плану-
вання та економіки ПАТ «ЖЛК-Україна». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
66 шт. акцій.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. В. о. Генерального директора Іванова Тетяна Миколаївна
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Загальними зборами Відкритого акціонерного товариства «Транс-Оболонь» (код за 
ЄДРПОУ 05475216, місцезнаходження: 04209, місто Київ, вул. Богатирська, буд. 11) 
прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства документарної форми 
існування у бездокументарну форму існування (Протокол № 1 від 18.02.2008р.).

04 вересня 2013 року на засіданні Наглядової ради ВАТ «Транс-Оболонь» (Прото-
кол № 5 від 04.09.2013 р.) прийнято рішення по наступним питанням порядку денного: 
Розірвання (припинення дії) договору з реєстратором; Визначення та затвердження 
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору на обслуговування емісії 
цінних паперів, що дематеріалізуються, з депозитарієм; Визначення та затвердження 
зберігача цінних паперів та затвердження умов договору про відкриття рахунків влас-
никам цінних паперів; Визначення способу персонального повідомлення акціонерів, 
номінального утримувача, обраних Уповноваженим органом зберігача та депозитарія 
про дематеріалізацію; Встановлення порядку вилучення сертифікатів акцій; Визначен-
ня уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників 
іменних цінних паперів. 
Реквізити емітента:
Повне найменування Відкрите акціонерного товариства 

«Транс-Оболонь»;
Скорочене найменування ВАТ «Транс-Оболонь»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05475216
Місцезнаходження згідно з реєстрацій-
ними документами:

04209, місто Київ, вул. Богатирська, буд. 11

Адреса для поштових повідомлень 04209, місто Київ, вул. Богатирська, буд. 11
Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію:

Серія А00 № 816556;
номер запису 1 069 120 0000 006303;
дата проведення державної реєстрації 
05.01.1996 р.;
орган, що видав свідоцтво: Оболонська 
районна у місті Києві державна адміністра-
ція;

Телефон, факс (044) 414-28-48/(044) 413-95-93
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого 
прийнято рішення про дематеріалізацію:
Вид і тип цінних паперів Акції, прості, іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску 
(дата реєстрації, орган що видав 
свідоцтво, реєстраційний номер 
випуску)

Дата реєстрації 22 серпня 2002 року; 
Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку; реєстраційний номер 
випуску: 418/1/02.

Міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів

UA 1006421002

Номінальна вартість акцій даного 
випуску

0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять 
копійок)

Кількість акцій даного випуску 5765128 (П’ять мільйонів сімсот шістдесят 
п’ять тисяч сто двадцять вісім) штук

Загальна номінальна вартість акцій 
даного випуску

1441282 (Один мільйон чотириста сорок 
одна тисяча двісті вісімдесят дві) гривні

Інформація щодо підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі: 
Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з 
рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.
 Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів:
Повне найменування

Скорочене найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРАГА-РЕЄСТР»
ТОВ «ПРАГА-РЕЄСТР»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31901786
Місцезнаходження згідно з реєстрацій-
ними документами

04071, м. Київ, вул. Верхній вал, 24

Телефон, факс (044) 3777361/(044) 3777362 
Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію: серія, номер свідоцтва, 
дата проведення державної реєстрації, 
орган, що видав свідоцтво

Свідоцтво про Державну реєстрацію серії 
А00 №778380, дата проведення державної 
реєстрації 07.02.2002 р., номер запису в 
ЄДР 1 067 107 0008 002721, орган, що 
видав Дніпровська районна у місті Києві 
державна адміністрація

Прізвище, ім’я, по батькові керівника Антонишин Лідія Михайлівна
Інформація про ліцензію на проваджен-
ня професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарної 
діяльності з ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів

Ліцензія видана Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку на 
провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку-депозитарна діяльність: 
діяльність з ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів серія АГ № 572031 
від 17.03.2010р. Строк дії ліцензії 
02.04.2010 р.- 02.04.2015 р.

Реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо 
якого прийнято рішення про дематеріалізацію
Повне найменування, та скорочене Публічне акціонерне товариство «Націо-

нальний депозитарій України», ПАТ «НДУ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію: серія, номер свідоцтва, 
дата проведення державної реєстрації, 
орган, що видав свідоцтво

Серія А01, №795373, дата проведення 
державної реєстрації 17.05.1999р., номер 
запису 1 074 105 0016 010655
Шевченківська районна у м. Києві державна 
адміністрація

Телефони контактної особи (044) 377-70-16, (044) 377-72-65
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депозитарію 
цінних паперів

Серія АВ №581322 видана Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, дата видачі 25.05.2011 р., строк дії 
Ліцензії з 19.09.2006р. по 19.09.2016р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах 
власникам акцій , якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять 
належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СТАНДАРТ», ТОВ «СТАНДАРТ»
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

31954068

Дані свідоцтва про державну 
реєстрацію: серія, номер свідоцтва, 
дата проведення державної реєстрації, 
орган, що видав свідоцтво

Серія А00, №778382, дата проведення 
державної реєстрації 23.04.2002р., номер 
запису 1 0671070014000399
Дніпровська районна у місті Києві державна 
адміністрація

Місцезнаходження 04071, Київ, вул. Верхній Вал, буд. 24
Телефони контактної особи (044) 377-73-62
Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяльності, а саме 
зберігача цінних паперів

Серія АГ № 572016 видана Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, дата видачі від 06 грудня 2010 р., 
строк дії з 12.07.2010 р. до 12.07.2015 р.

Застереження: Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких 
операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого 
прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється. 
Повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру згідно з 
рішенням Наглядової ради Товариства від 04.09.2013р. надано Директору Товари-
ства.
Дата припинення ведення реєстру: дата припинення ведення реєстру визначається 
уповноваженою посадовою особою емітента, якій уповноваженим органом емітента 
надані повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру. 

Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номіналь-
них утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних 
паперів випуску, що дематеріалізується, обраного Уповноваженим органом зберігача 
та Національний депозитарій: не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прий-
няття рішення про дематеріалізацію, направити простими листами акціонерам 
ВАТ  «Транс-Оболонь», номінальним утримувачам, зареєстрованих на дату обліку у 
реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраному 
Уповноваженим органом зберігачу та Національному депозитарію повідомлення про 
дематеріалізацію випуску. Крім того, опублікувати повідомлення про дематеріаліза-
цію випуску в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. 

Порядок вилучення сертифікатів акцій: Після депонування глобального сертифі-
кату Керівником Товариства здійснюється прийом від акціонерів сертифікатів акцій 
для подальшого їх знищення. Прийом від акціонерів сертифікатів акцій для подаль-
шого їх знищення здійснюється кожного робочого дня з 10:00 по 18:00 годину за 
місцезнаходженням Товариства. Передача акціонером сертифікату акцій оформлю-
ється актом приймання-передачі. Строк приймання сертифікатів від акціонерів не об-
межений.

Після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників іменних 
цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, операцій 
знерухомлення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних 
утримувачів не здійснюється. 

Кожний акціонер повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах 
з обраним ним зберігачем (у разі відсутності такого договору).

Власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріаліза-
цію, до дати припинення ведення реєстру має право самостійно знерухомити належні 
йому акції в Національному депозитарії з реєстрацією його номінальним утримувачем 
у реєстрі власників іменних цінних паперів.

Зареєстровані у системі реєстру номінальних утримувачів-зберігачів і зберігача, у 
якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, не пізніше 
дня закінчення строку, що починається з дати публікації рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій у бездокументарній формі існування та становить 10 робочих днів, 
зобов’язані відкрити рахунки у цінних паперах в Національному депозитарії, який буде 
обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі 
відсутності такого рахунку).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні Директор Са
висько В.В.

Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСОБОЛОНЬ»
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ 
«ЦЕНТРАЛЬНИй УНІВЕРМАГ»

(місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Пушкінська, 72) 
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 жовтня 2013 року 

об 11:00 за адресою: 65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 12А (другий поверх, конференцзал)
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2006  – 2012 рр.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2006 – 2012 рр.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2006 – 2012 рр.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2006 – 2012 рр.
6. Визначення напрямків використання прибутку/порядку покриття збитків за підсумками 

2006 – 2012 рр.
7. Про внесення змін до складу органів управління та контролю Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 

21  жовтня 2013 року. Для участі у зборах, акціонерам, включеним до зазначеного переліку, 
необхідно мати при собі паспорт, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність 
на право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем проведення Зборів. 
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у встановленому за-

коном порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку 

денного Загальних зборів за відповідним письмовим зверненням за місцезнаходження 
Товариства – м. Одеса, вул. Пушкінська, 72, приймальня. Відповідальною особою за по-
рядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є В. о. Голови правління То-
вариства – Переверзева А.І. 

Довідки за тел. (048) 777 24 88.
Правління.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2006 р.
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 42686 41216
Основні засоби 21699 20667
Довгострокові фінансові інвестиції 7394 7115
Запаси 6 5
Сумарна дебіторська заборгованість 10748 6418
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 4
Нерозподілений прибуток -13207 -5875
Власний капітал 7121 14453
Статутний капітал 3752 3752
Довгострокові зобов’язання 35278 26393
Поточні зобов’язання 191 309
Чистий прибуток(збиток) -7332 -733
Середньорічна кількість акцій (шт.) 375172 375172
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 75 102

Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2007 р.
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 51235 42686
Основні засоби 22021 21699
Довгострокові фінансові інвестиції 16594 7394
Запаси 3 6
Сумарна дебіторська заборгованість 1689 10748
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 87
Нерозподілений прибуток -14125 -13207
Власний капітал 6203 7121
Статутний капітал 3752 3752
Довгострокові зобов’язання 44725 35278
Поточні зобов’язання 175 191
Чистий прибуток(збиток) -918 -7332
Середньорічна кількість акцій (шт.) 375172 375172
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 69 75

Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2008 р.
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 73659 51235
Основні засоби 2132 22021
Довгострокові фінансові інвестиції 48169 16594
Запаси 3 3
Сумарна дебіторська заборгованість 2008 1689
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 9
Нерозподілений прибуток 2 -14125
Власний капітал 3754 6203
Статутний капітал 3752 3752
Довгострокові зобов’язання 69451 44725
Поточні зобов’язання 350 175
Чистий прибуток(збиток) 14127 -918
Середньорічна кількість акцій (шт.) 375172 375172
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 52 69

Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2009 р.
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 41929 73659
Основні засоби 1956 2132
Довгострокові фінансові інвестиції 18169 48169
Запаси 1 3
Сумарна дебіторська заборгованість 296 2008
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 47
Нерозподілений прибуток 5 2
Власний капітал 3757 3754
Статутний капітал 3752 3752
Довгострокові зобов’язання 37902 69451
Поточні зобов’язання 225 350
Чистий прибуток(збиток) 3 14127
Середньорічна кількість акцій (шт.) 375172 375172
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 45 52

Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2010 р.
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів  125817 41929
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1777 1956
Довгострокові фінансові інвестиції  18159 18169
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість  83852 296
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6
Власний капітал 3756 3757
Статутний капітал 3752 3752
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 5
Довгострокові зобов'язання 121442 37902
Поточні зобов'язання 619 225
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0,0000027 0,0000080
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,0027 0,0080
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 375172 375172
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 3756 3757

Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2011 р.
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1794 125817
Основні засоби 1575 1777
Довгострокові фінансові інвестиції 159 18159
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 51 83852
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 1
Нерозподілений прибуток -21949 4
Власний капітал -18197 3756
Статутний капітал 3752 3752
Довгострокові зобов’язання 19646 121442
Поточні зобов’язання 345 619
Чистий прибуток(збиток) -21953 -1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 375172 375172
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 44 45
Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2012 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1697 1794
Основні засоби 1386 1575
Довгострокові фінансові інвестиції 159 159
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 139 51
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 8
Нерозподілений прибуток -22439 -21949
Власний капітал -18687 -18197
Статутний капітал 3752 3752
Довгострокові зобов’язання 19646 19646
Поточні зобов’язання 738 345
Чистий прибуток(збиток) -490 -21953
Середньорічна кількість акцій (шт.) 375172 375172
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 43 44

В.о. Голови правління  А.І. Переверзева



№169, 10 вересня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

13

ПОВТОРНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРАХУНКИ З УЧАСНИКАМИ

ПАйОВОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ 
«КОНСУЛ» ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ 

ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» 

(далі-Фонд) (ЄДРІСІ 221388)
29.08.2013 року в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 161 було вперше опубліковане на

ступне повідомлення (далі Повідомлення): 
«01.08.2013 р. Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальніс

тю «Всеукраїнська управляюча компанія» було прийняте рішення про ліквідацію Фонду, 
причина прийняття рішення - подальша недоцільність існування Фонду. 

Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду заявки на викуп належних їм на праві 
спільної часткової власності інвестиційних сертифікатів Фонду (далі - Заявка) протягом 
60  календарних днів з дати першого опублікування цього Повідомлення* за місцезнахо-
дженням Ліквідаційної комісії у письмовій формі із зазначенням усіх відомостей відповідно 
до чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія починає розрахунки з учасниками Фонду не пізніше 11 квітня 2014 
року виключно грошовими коштами, шляхом безготівкового перерахування на банківські 
реквізити, вказані в Заявках. Розрахунки здійснюються за місцезнаходженням Ліквідаційної 
комісії протягом трьох місяців за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіка-
та Фонду за умови надання Учасниками Фонду документів, визначених чинним законодав-
ством України. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як 
результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних серти-
фікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату опублікування Розпорядження у зв'язку з 
ліквідацією Фонду.

У випадках, визначених чинним законодавством України, Ліквідаційна комісія забезпе-
чує депонування грошових коштів протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з 
учасниками шляхом:

- укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - 
власника інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду з відповідним банком 
з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів; 

- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи - власника інвести-
ційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії (єдиного пункту, де здійснюватимуться розра-
хунки з учасниками Фонду): 83050 м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.48 «Б» оф. 504, 
тел.: (062) 348-48-01, (062) 311-30-03.

* Ліквідаційна комісія уповноважена приймати рішення про скорочення строку прийому 
заявок, якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені 
заявки/у разі відсутності учасників Фонду.»

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДАФОНД»

код за ЄДРПОУ 25586047 
Реєстраційний номер 98/2/2013-Т. 
Дата реєстрації «18» червня 2013 року. 

1. Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій: 
запланована (згідно з рішенням 
про розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій) 

 25 липня 2013 року

фактична  25 липня 2013 року
2. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій: 
запланована (згідно з рішенням 
про розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій) 

 24 липня 2014 року

фактична  15 серпня 2013 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій) 

 1 000 000 (один мільйон) штук

фактично розміщених  1 000 000 (один мільйон) 
штук

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:  
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн. 

 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн.   100 000 000,00 грн. (сто 
мільйонів гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку розміщено облігації, грн.: 100 648 335,54 грн. (сто мільйонів 
шістсот сорок вісім тисяч триста тридцять п’ять гривень 54 копійки)
Облігації, придбані членами наглядової (спостереж-
ної) ради:* 

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн.): 

Облігації, придбані членами виконавчого органу:* Кількість (шт.): 
Сума, сплачена за облігації (грн.): 

Облігації, придбані працівниками емітента:* Кількість (шт.): 
Сума, сплачена за облігації (грн.): 

* Заповнюється акціонерними товариствами. 
Від емітента: 

  Директор  
(посада) 

___________
(підпис) 

М. П. 

                      Полянська І.О.          
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від аудитора: 
___________

(посада) 
___________

(підпис) 
М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від андеррайтера: 
___________

(посада) 
___________

(підпис) 
М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарію/
реєстратора: 

___________
(посада) 

___________
(підпис) 

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Повне найменування емітента: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ЧЕРВОНСЬКИй ЦУКРОВИК»; Організаційно-правова форма 
емітента: Публiчне акцiонерне товариство; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-
тента: 00372374; Місцезнаходження емітента: 08652 Київська обл., 
Василькiвський р-н, с. Ковалiвка, вул. Ленiна, 8; Міжміський код, телефон та 
факс емітента: (04136) 4-61-45, 9-48-09; Електронна поштова адреса емітента: 
a-qostic@mail.ru; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: cukrovyk75.emitents.net.ua; Вид осо-
бливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення цiнних 
паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.

Загальними зборами акцiонерiв емiтента 06.09.2013 прийнято рiшення про 
розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй товариства в кiлькостi 
57 000 (п'ятдесят сiм тисяч) штук на суму 57 000 000,00 грн. (п'ятдесят сiм 
мiльйонiв гривень). Спосiб розмiщення облігацій - приватний. Форма iснування 
цiнних паперiв - бездокументарна. Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних 
паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi 
знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття 
цього рiшення складає 8111,28%. Iнвестори в цiннi папери отримують наступнi 
права: 1) купувати облiгацiї у Емiтента та учасникiв закритого (приватного) 
розмiщення, перелiк яких визначений у рiшеннi про розмiщення облiгацiй; 
2)  продавати облiгацiї учасникам закритого (приватного) розмiщення, перелiк 
яких визначений у рiшеннi про розмiщення облiгацiй; 3) отримувати номiнальну 
вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення та/або викупу облiгацiй 
Емiтентом; 4) надати Емiтенту всi або частину облiгацiй для викупу в порядку та 
у строки, зазначенi в цьому Рiшеннi; 5) здiйснювати з облiгацiями iншi операцiї, 
що не суперечать чинному законодавству та умовам емiсiї; 6)мати доступ до 
оригiналу рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй. Спосiб оплати 
цiнних паперiв - грошовими коштами. Мета розмiщення цiнних паперiв - залучи-
ти додатковi кошти для розвитку товариства. 100% залучених коштiв планується 
використати на проведення технiчного переоснащення та придбання нового об-
ладнання. Продаж цiнних паперiв членам уповноваженого органу Емiтента не 
передбачено. Обмiн облiгацiй серiї В на власнi акцiї емiтента не передбачено. 
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня. 

Виконавчий директор Зiнчук Сергiй Олександрович, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

"Київобленерго"
1.2. Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23243188
1.4. Місцезнаходження емітента 08132, Київська область, м. Вишневе, 

вул. Київська, 2 б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 492-83-00, (044) 492-83-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента Tetyana.Tarasyuk@vsei.koe.uа
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації

www.koe.vsei.ua

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення
04.09.2013 року Наказом Товариства  №2117к призначено посадову особу головного 

бухгалтера Божко Ірину Михайлівну. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: бухгалте-
ра, бухгалтера 1 категорії, заступника головного бухгалтера. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття персональних даних.

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до 
особливої інформації.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова правління                                                          Ніверчук Олександр Миколайович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента – ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО
ВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАГРО
ЛІЗИНГ».

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 4 вересня 2013 року № 644-р 

звільнено Шпака Миколу Васильовича (паспорт СН 010322, виданий Дніпровським РУГУ 
МВС України в м. Києвi 11.05.2009 р.) з посади голови правління Національної акціонерної 
компанії «Украгролізинг» згідно з пунктом 3 частини першої статті 40 Кодексу законів про 
працю України. Часткою в статутному капіталі Компанії не володіє. Перебував на даній по-
саді 4 роки 7 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На пiдставi розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2013 року № 645-р 
звільнено Орінічеву Жанну Феліксівну (паспорт ЕМ 306115, виданий Ленінським РВ УМВМ 
України в Луганській області 06.08.1999 р.) з посади заступника голови правління Націо-
нальної акціонерної компанії «Украгролізинг» у зв’язку з переходом на іншу роботу. Част-
кою в статутному капіталі Компанії не володіє. Перебувала на даній посаді 6 місяців. 

Замість звільненої особи на посаду заступника голови правління Національної акціо-
нерної компанії «Украгролізинг» нікого не призначено.

На пiдставi розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2013 року № 646-р 
призначено Орінічеву Жанну Феліксівну (паспорт ЕМ 306115, виданий Ленінським РВ УМВМ 
України в Луганській області 06.08.1999 р.) головою правління Національної акціонерної 
компанії «Украгролізинг». Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Част-
кою в статутному капіталі Компанії не володіє. Посади, які обіймала протягом своєї діяль-
ності: менеджер, головний менеджер комерційних структур (м. Луганськ); комерційний ди-
ректор ПП «СВ СТРОЙ» (м. Луганськ); директор філії ПП «ХХІ Век» (м. Дніпропетровськ); 
директор ПП «СВ СТРОЙ» (м. Луганськ); генеральн ий директор ТОВ «МЕГАПОЛІС ДКС» 
(м.  Київ); заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Украгролізинг». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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. 05.09.2013 р.

Шановний акціонере !

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦКПЧЕЛОПРОМ», 
код за ЄДРПОУ 00694497 (надалі - Товариство), інформує про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), що відбудуться «11» жовтня 
2013  року о 09:00 год.

Місцезнаходження Товариства: 83018, Донецька обл., Київський рн, м. Донецьк, 
вул.  Путіловська, б. 81

Місце проведення зборів: за місцезнаходженням Товариства у приміщенні бухгалтерії 
(кімн.№1).

ПОРЯДОК ДЕННИй
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про припинення Відкритого акціонерного товариства «Донецкпчелопром» шляхом 

перетворення (реорганізації) у товариство з обмеженою відповідальністю.
4. Про призначення комісії з припинення у зв’язку з перетворенням Відкритого акціо-

нерного товариства «Донецкпчелопром» у товариство з обмеженою відповідальністю. На-
дання комісії з припинення встановлених законодавством повноважень. 

5. Про порядок і умови здійснення перетворення Відкритого акціонерного товариства 
«Донецкпчелопром» у товариство з обмеженою відповідальністю. 

6. Про порядок обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «Донецкпчелопром» 
на частки товариства-правонаступника (товариства з обмеженою відповідальністю).

7. Про затвердження плану перетворення.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 08:00 год. до 08:45 

год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 

24  годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. «07» « жов-
тня 2013 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього пові-

домлення до дати проведення зборів з понеділка по п'ятницю, з 11:00 год. до 14:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.) за місцезнаходженням Товариства у приміщенні 
бухгалтерії (кімн.№1), а в день проведення Зборів - у місці проведення Зборів.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Михайлова На-
дія Василівна, головний бухгалтер Товариства.

Телефон для довідок: 
(062) 3123488,3123235  Правління ВАТ«Донецкпчелопром» 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ЗАКРИТОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ІМЕНІ О. М. АГЕЄВА»,
код за ЄДРПОУ 03798843, місцезнаходження: 16730, Чернігівська область, Ічнян-

ський р-н., смт. Парафіївка, вул. Шевченка, 123 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що, 11 жовтня 2013 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 16730, 

Чернігівська область, Ічнянський рн., смт. Парафіївка, вул. Шевченка, 123 (актовий 
зал), відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства з наведеним нижче порядком 
денним:

ПОРЯДОК ДЕННИй
Про обрання членів лічильної комісії.1. 
Про обрання голови та секретаря зборів.2. 
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність  ЗСАТ за 2010, 2011, 3. 

2012 рік та основні напрямки діяльності  ЗСАТ на 2013 рік.
Звіт Ревізійної комісії та завердження річного звіту та балансу за 2010, 2011, 4. 

2012 рік.
Звіт Наглядової ради за 2010, 2011, 2012рік.5. 
Розподіл прибутку за 2010, 2011, 2012 рік та затвердження плану розподілу 6. 

прибутку на 2013 рік.
Про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства, випущених у до-7. 

кументарній формі існування, у бездокументарну форму існування (прийняття та за-
твердження рішення про дематеріалізацію акцій).

Визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що 8. 
дематеріалізується.

Визначення Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних па-9. 
перах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. 

Про припинення дії договору на ведення реєстру з реєстратором та визначення 10. 
дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 

Призначення уповноважених осіб на проведення процедури припинення ве-11. 
дення реєстру та делегування їм відповідних повноважень. 

Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття 12. 
рішення про дематеріалізацію.

Про зміну організаційно правової форми.13. 
Про зміну найменування Товариства та внесення змін до Статуту Товариства у 14. 

зв»язку із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціо-
нерні товариства», та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Припинення повноважень та обрання голови правління товариства.15. 
Припинення повноважень та обрання членів правління.16. 
Припинення повноважень та обрання наглядової ради.17. 
Припинення повноважень та обрання ревізійної комісії.18. 

Найменування показника
Звітний
Період
2012

Звітний 
період 
2011

Попередній 
період 2010

Усього активів 1170 1723 1822
Основні засоби 675 714 749
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 95 407 407
Сумарна дебіторська заборгованість 141 142 206
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 4 4
Нерозподілений прибуток -5759 -5404 -5264
Власний капітал 3515 3509 3509
Статутний капітал 2950 2950 2950
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 464 668 627
Чистий прибуток (збиток) -355 -140 -109
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29500 29500 29500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3 3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 
24 год. 00 хв. 07 жовтня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у 
день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 11 год. 20 хв., 
закінчення – о 11 год. 55 хв.

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

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань 
порядку денного за місцезнаходженням Товариства (16730, Чернігівська область, Іч-
нянський р-н., смт. Парафіївка. Вул. Шевченка, 123, актовий зал

до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 14:00;
у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (16730, Чернігів-

ська область, Ічнянський р-н., смт. Парафіївка. Вул. Шевченка, 123, актовий зал).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – Пелепен-

ко Віталій Петрович  телефон (067) 4610147, адреса: 16730, Чернігівська область, Іч-
нянський р-н., смт. Парафіївка. Вул. Шевченка, 123

Правління ЗСАТ «ІМЕНІ О. М. АГЕЄВА»     



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №169, 10 вересня 2013 р. 
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Повідомлення
Про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК АВАНГАРД».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38690683.
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Прорізна, будинок 8.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0445070465; 0445070465.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@ bankavangard.com.ua.
1.7. Веб-сайт емітента: avangardbank.com.ua.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: avangardbank.com.ua.
1.9. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб емітента.
1.10. Дата дії, щодо якої розкривається інформація. 04.09.2013 року.

2. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАН-

ГАРД» (Протокол №8 від 04 вересня 2013 року) прийнято рішення про покладання ви-
конання обов’язків Головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК АВАНГАРД» на Радника Голови Правління Чечоткіну Вікторію Сергіївну з 
04.09.2013р. 

Посадова особа Чечоткіна Вікторія Сергіївна частки в статутному капіталі Банку немає, 
згоди на розкриття паспортиних даних не дала. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Строк, на 
який призначено особу, не визначено. 

Інші посади, які обіймала посадова особа: 2005 рік - Головний бухгалтер ЗАТ «Внєшторг-
банк (Україна)»; 2007 рік - Директор операційного департаменту АТ «Індустріально-експортний 
Банк»; 2011 рік Радник Члена Правління з операційної роботи ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; 
2011 рік Заступник Начальника Департаменту закупівельної діяльності й адміністрування 
ПАТ  «УкрСиббанк»; 2012 рік - Начальник Департаменту загального адміністрування, обліку та 
контролю адміністративних затрат ПАТ «УкрСиббанк». 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ п/п
Дата 

прийняття 
рішення

Назва уповноважено
го органу емітента, 

який прийняв рішення

Зміни 
(призначено, 

звільнено або 
відсторонено)

Посада
Строк, на який особу призначено 

(обрано), або строк, протягом якого 
особа обіймала посаду (роки)

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер та 

дата видачі, орган 
який видав)

Володіє часткою в 
статутному капіталі 
емітента (відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 04.09.2013 Спостережна Рада призначення В.о. Головного 

бухгалтера
Не визначено Чечоткіна Вікторія 

Сергіївна
згоди не надано 0

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. Голови Правління  Мінаєва Н.В.

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 № 0125469
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
09.09.2013 р. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

"Київобленерго"
1.2. Організаційно правова форма емітента публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23243188
1.4. Місцезнаходження емітента 08132, Київська область, м. Вишневе, 

вул. Київська, 2 б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 4928300, (044) 4928300
1.6. Електронна поштова адреса емітента Tetyana.Tarasyuk@vsei.koe.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.koe.vsei.ua

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

2.Текст повідомлення
Посадова особа головний бухгалтер Степанчук Олена Володимирівна звільнена з 

03.09.2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 21.05.2007. Наказ про звільнення №2068к 
від 28.08.2013. Посадова особа не дала згоди на розкриття персональних даних.

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до 
особливої інформації.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова правління                                                   Ніверчук Олександр Миколайович

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED / LARVA INVESTMENTS LIMITED 9
2. ПрАТ АВС 14
3. ВАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15142 6
4. ТОВ АЛЬПАРІ-ТК 6
5. ТОВ АППОЛЛОН Б.В. 5
6. ТОВ АППОЛЛОН Б.В. 6
7. ПАТ БАНК АВАНГАРД 16
8. ВАТ ДОНЕЦКПЧЕЛОПРОМ 15
9. ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА 10

10. ПАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 5
11. ЗСАТ ІМЕНІ О.М.АГЕЄВА 15
12. ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ "АРКАДА-ФОНД" 13
13. ПАТ КАЛИТЯНСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД КОМБІКОРМІВ 

І ПРЕМІКСІВ
8

14. ПрАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ "ЧЕКСІЛ" 6
15. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 13
16. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 16
17. ПАТ КЛЕВАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 9

18. МАЗУР СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 6
19. ПрАТ НАРОДНА ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 9
20. ДПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ" 15
21. ПІФ "КОНСУЛ" ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ" 13
22. ПрАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "АГРО-РЕГІОН" 5
23. ТОВ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ"ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ" 10
24. ВАТ ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО 8
25. ТОВ ТЕХРЕСУРСИ 7
26. ТОВ ТЕХРЕСУРСИ 7
27. ВАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 11
28. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 5
29. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 14
30. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 7
31. ТОВ ХЕЛІОС НЕЗЕРЛЕНДЗ Б.В. 5
32. АТЗТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 12
33. ПАТ ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК 13
34. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ "РАЙАГРОХІМ" 14
35. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 7


