
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 276 від 04.03.2014 р. 
Рішення Комісії № 692 від 27.05.2014 р. 
Рішення Комісії № 727 від 03.06.2014 р. 
Рішення Комісії № 733 від 03.06.2014 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

НОВИНИ
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.03.2014  м. Київ  N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2014 р. за N 638/25415

Про затвердження Змін до 
Порядку скасування реє-
страції випусків акцій

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
абзацу третього частини п'ятої статті 84 Закону України 
«Про акціонерні товариства» 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Порядку скасування реєстрації 

випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 
року N 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за N 822/23354, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 травня 
2005 року N 240 «Про передачу повноважень територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України (Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підпри-
ємців) у зв’язку з їх ліквідацією», зареєстроване в Міністер-
стві юстиції України 07 вересня 2005 року за N 1004/11284.

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання 
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку А. Амеліна.

Голова Комісії            Д. Тевелєв

№126 (1879) 08.07.2014 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №126, 8 липня 2014 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
04 березня 2014 року N 276

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2014 р. за N 638/25415

Зміни
до Порядку скасування реєстрації випусків акцій
1. У розділі I:
1) у пункті 1:
абзац другий після слова «перетворення» доповнити 

словами «або приєднання до акціонерного товариства, 
яке є власником акцій товариства, що припиняється, або 
власником яких є інше товариство, що приєднується»;

абзац третій після слів «від розміщення» доповнити 
словами «(крім нерозміщення, відмови від розміщення 
акцій під час створення акціонерних товариств)»;

2) в абзаці другому пункту 2 цифру «4» замінити циф-
рою «6»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Реєструвальний орган:
а) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надхо-

дження до реєструвального органу відповідних докумен-
тів, зазначених у розділах II - IV цього Порядку, видає 
розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення 
обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та ану-
лювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстра-
цію випуску акцій або про відмову в зупиненні обігу акцій, 
відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску ак-
цій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про 
реєстрацію випуску акцій;

б) повертає у передбачений підпунктом «а» цього 
пункту строк документи акціонерному товариству без 
розгляду.»;

4) після пункту 5 доповнити розділ новим пунктом 6 
такого змісту:

«6. Підставами для повернення акціонерному товари-
ству без розгляду документів, що подані для зупинення 
обігу акцій, або відновлення обігу акцій, або скасування 
реєстрації випусків акцій, є:

а) подання документів не в повному обсязі;
б) подання документів з порушенням вимог, встанов-

лених цим Порядком, до їх оформлення.».
У зв'язку з цим пункти 6 - 16 вважати відповідно пунк-

тами 7 - 17;
5) пункт 8 після слів «відповідного розпорядження» 

доповнити словом та цифрою «(додаток 5)»;
6) у пункті 9:
абзац перший після слів «відповідного розпоряджен-

ня» доповнити словом та цифрою «(додаток 5)»;
в абзаці другому:
після слів «отримання повідомлення» доповнити аб-

зац словами «державного реєстратора»;
слова «виключення акціонерного товариства з Єдино-

го державного реєстру підприємств та організацій Украї-
ни» замінити словами «припинення акціонерного това-
риства»;

7) у пункті 10:

абзац перший після слів «відповідного розпоряджен-
ня» доповнити словом та цифрою «(додаток 6)»;

в абзаці другому:
після слів «отримання повідомлення» доповнити аб-

зац словами «державного реєстратора»;
слова «виключення акціонерного товариства з Єдино-

го державного реєстру підприємств та організацій Украї-
ни у зв'язку з його припиненням» замінити словами «при-
пинення акціонерного товариства у зв'язку з його 
перетворенням»;

8) після пункту 10 доповнити розділ двома новими 
пунктами 11, 12 такого змісту:

«11. У разі отримання реєструвальним органом інфор-
мації про визнання акціонерного товариства банкрутом 
та відкриття ліквідаційної процедури реєструвальний ор-
ган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надхо-
дження відповідної інформації здійснює зупинення обігу 
акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження 
(додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється за умо-
ви отримання повідомлення державного реєстратора 
про внесення до Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішен-
ня суду щодо визнання акціонерного товариства банкру-
том та відкриття ліквідаційної процедури/постанови 
господарського суду про визнання акціонерного товари-
ства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури з від-
міткою про набрання законної сили (у разі відсутності 
вказаної відмітки - також копії виконавчого документа, 
засвідченої судом) або її копії, засвідченої судом, та за-
яви про зупинення обігу акцій, підписаної головою лікві-
даційної комісії (ліквідатором) і засвідченої печаткою то-
вариства або заявником-позивачем, за заявою якого 
прийнято відповідне судове рішення (далі - позивач) (до-
даток 7).

Якщо обіг акцій зупинено на підставі документів, по-
даних ліквідаційною комісією (ліквідатором), реєстру-
вальний орган залишає без розгляду документи, подані 
позивачем, про що повідомляє його письмово.

12. У разі отримання реєструвальним органом інфор-
мації про постановлення судового рішення щодо припи-
нення акціонерного товариства, що не пов'язано з бан-
крутством акціонерного товариства, реєструвальний 
орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надхо-
дження відповідної інформації здійснює зупинення обігу 
акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження 
(додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється за умо-
ви отримання повідомлення державного реєстратора 
про внесення до Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішен-
ня суду щодо припинення акціонерного товариства, що 
не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства/
рішення суду щодо припинення акціонерного товари-
ства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного това-
риства, з відміткою про набрання законної сили (у разі 
відсутності вказаної відмітки - також копії виконавчого 
документа, засвідченої судом) або його копії, засвідченої 
судом, та заяви про зупинення обігу акцій, підписаної го-
ловою ліквідаційної комісії (ліквідатором) і засвідченої 
печаткою товариства або позивачем (додаток 7).



3

№126, 8 липня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Якщо обіг акцій зупинено на підставі документів, по-
даних ліквідаційною комісією (ліквідатором), реєстру-
вальний орган залишає без розгляду документи, подані 
позивачем, про що повідомляє його письмово.».

У зв'язку з цим пункти 11 - 17 вважати відповідно пунк-
тами 13 - 19;

9) у пункті 13 слова «емітенту, депозитарію, який об-
слуговує цей випуск акцій (при бездокументарній формі 
існування акцій), реєстроутримувачу, який здійснює ве-
дення реєстру власників іменних цінних паперів цього 
випуску (при документарній формі існування акцій)» за-
мінити словами та цифрою «емітенту (крім випадку ви-
дачі розпорядження відповідно до пункту 9 цього розді-
лу) та Центральному депозитарію цінних паперів»;

10) пункти 15, 16 викласти в такій редакції:
«15. Наступного робочого дня з дати надходження до 

Центрального депозитарію цінних паперів розпоряджен-
ня про зупинення обігу акцій певного випуску Централь-
ний депозитарій цінних паперів здійснює безумовну опе-
рацію щодо обмеження здійснення операцій у системі 
депозитарного обліку з акціями цього випуску (крім спад-
кування акцій, правочинів, які вчиняються на виконання 
рішення суду, при викупі акцій їх емітентом) та станом на 
дату здійснення такої операції складає реєстр власників 
іменних цінних паперів у порядку, встановленому зако-
нодавством про депозитарну систему України.

16. Починаючи з дати здійснення Центральним депо-
зитарієм цінних паперів безумовної операції щодо обме-
ження здійснення операцій у системі депозитарного об-
ліку, забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з 
переходом прав власності на акції, обіг яких зупинено 
(крім спадкування акцій, правочинів, які вчиняються на 
виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом).

На підставі розпорядження про зупинення обігу акцій 
реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до 
Державного реєстру випусків цінних паперів.».

2. У розділі II:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова «(у разі прийняття відповід-

ного судового рішення - протягом десяти робочих днів 
після набрання ним чинності)» виключити;

у підпункті «а» цифру «5» замінити цифрою «7»;
у підпункті «б»:
абзаци п'ятий, шостий виключити.
У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати 

відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;
абзац восьмий виключити.
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом вось-

мим;
підпункт «г» викласти у такій редакції:
«г) довідку про персональне повідомлення акціонерів 

про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, 
передбачений статутом товариства), на яких прийнято 
рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом 
голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою то-
вариства, що містить дані про дату (або дати початку та 
закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціоне-
рам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути 
повідомлені про проведення загальних зборів (подаєть-
ся у разі прийняття відповідного рішення загальними 
зборами акціонерів);»;

підпункт «д» замінити трьома новими підпунктами «д» 
- «є» такого змісту:

«д) довідку про укладення договору про обслуговуван-
ня випусків цінних паперів і оформлення глобального 
сертифіката (при бездокументарній формі існування ак-
цій) або довідку про наявність (відсутність) у Централь-
ному депозитарії цінних паперів документів системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів (при 
документарній формі існування акцій), засвідчену підпи-
сом уповноваженої особи та печаткою Центрального де-
позитарію цінних паперів;

е) довідку про наявність (відсутність) у емітента доку-
ментів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
(при документарній формі існування акцій), засвідчену 
підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та пе-
чаткою товариства. У разі відсутності у емітента доку-
ментів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає 
документи системи реєстру власників іменних цінних па-
перів;

є) довідку про наявність державної частки у статутно-
му капіталі емітента на дату прийняття рішення про лік-
відацію із зазначенням такої частки, засвідчену підписом 
голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою то-
вариства.»;

2) пункт 2 виключити.
У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пункта-

ми 2, 3;
3) у пункті 2:
у підпункті «а» цифру «6» замінити цифрою «8»;
абзац п'ятий підпункту «б» після слів «такого рішення» 

доповнити словами «з відміткою про набрання законної 
сили, засвідчена судом, а у разі відсутності вказаної від-
мітки - також копія виконавчого документа, засвідчена 
судом»;

підпункт «г» викласти в такій редакції:
«г) довідку про персональне повідомлення акціонерів 

про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, 
передбачений статутом товариства), на яких прийнято 
рішення про скасування рішення про ліквідацію товари-
ства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії 
(ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані 
про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб над-
силання повідомлення акціонерам, дату складення пе-
реліку акціонерів, які мають бути повідомлені про прове-
дення загальних зборів (подається у разі прийняття 
відповідного рішення загальними зборами акціонерів);»;

підпункт «д» замінити трьома новими підпунктами «д» 
- «є» такого змісту:

«д) довідку про укладення договору про обслуговуван-
ня випусків цінних паперів і оформлення глобального 
сертифіката (при бездокументарній формі існування ак-
цій) або довідку про наявність (відсутність) у Централь-
ному депозитарії цінних паперів документів системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів (при 
документарній формі існування акцій), засвідчену підпи-
сом уповноваженої особи та печаткою Центрального де-
позитарію цінних паперів;

е) довідку про наявність (відсутність) у емітента доку-
ментів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
(при документарній формі існування акцій), засвідчену 
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підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та пе-
чаткою товариства. У разі відсутності у емітента доку-
ментів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає 
документи системи реєстру власників іменних цінних па-
перів;

є) довідку про наявність державної частки у статутно-
му капіталі емітента на дату прийняття рішення про лік-
відацію із зазначенням такої частки, засвідчену підписом 
голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою то-
вариства.»;

4) у пункті 3:
абзац перший викласти у такій редакції:
«3. Протягом десяти робочих днів з дати затверджен-

ня ліквідаційного балансу/схвалення звіту ліквідатора 
комітетом кредиторів (у разі прийняття постанови госпо-
дарського суду про визнання акціонерного товариства 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) ліквіда-
ційна комісія (ліквідатор) має подати до реєструвального 
органу такі документи для скасування реєстрації випуску 
акцій:»;

у підпункті «а» цифру «7» замінити цифрою «9»;
абзац перший підпункту «б» після слів «печаткою то-

вариства» доповнити словами «(крім випадку прийняття 
постанови господарського суду про визнання акціонер-
ного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури)»;

підпункт «в» викласти у такій редакції:
«в) копію затвердженого ліквідаційного балансу това-

риства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії 
(ліквідатора) і печаткою товариства/копії ліквідаційного 
балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кре-
диторів, власником майна (органом, уповноваженим 
управляти майном) боржника (для державних підпри-
ємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка 
державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені 
підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і пе-
чаткою товариства (у разі прийняття постанови госпо-
дарського суду про визнання акціонерного товариства 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);»;

підпункт «ґ» викласти у такій редакції:
«ґ) довідку про персональне повідомлення акціонерів 

про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, 
передбачений статутом товариства), на яких прийнято 
рішення про затвердження ліквідаційного балансу, за-
свідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідато-
ра) та печаткою товариства, що містить дані про дату 
(або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання по-
відомлення акціонерам, дату складення переліку акціо-
нерів, які мають бути повідомлені про проведення за-
гальних зборів (подається у разі прийняття відповідного 
рішення загальними зборами акціонерів);»;

підпункт «є» замінити трьома новими підпунктами «є» 
- «з» такого змісту:

«є) довідку про укладення договору про обслуговуван-
ня випусків цінних паперів і оформлення глобального 
сертифіката (при бездокументарній формі існування ак-
цій) або довідку про наявність (відсутність) у Централь-
ному депозитарії цінних паперів документів системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів (при 
документарній формі існування акцій), засвідчену підпи-

сом уповноваженої особи та печаткою Центрального де-
позитарію цінних паперів;

ж) довідку про наявність (відсутність) у емітента доку-
ментів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
(при документарній формі існування акцій), засвідчену 
підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та пе-
чаткою товариства. У разі відсутності у емітента доку-
ментів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає 
документи системи реєстру власників іменних цінних па-
перів;

з) довідку про наявність державної частки у статутно-
му капіталі емітента на дату прийняття рішення про лік-
відацію із зазначенням такої частки, засвідчену підписом 
голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою то-
вариства.».

У зв'язку з цим підпункт «ж» вважати підпунктом «и».
3. У розділі III:
1) у пункті 1:
у підпункті «а» цифру «5» замінити цифрою «7»;
підпункт «г» викласти в такій редакції:
«г) довідку про персональне повідомлення акціонерів 

про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, 
передбачений статутом товариства), на яких прийнято 
рішення про припинення акціонерного товариства шля-
хом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з 
припинення та печаткою товариства, що містить дані про 
дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилан-
ня повідомлення акціонерам, дату складення переліку 
акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 
загальних зборів (подається у разі прийняття відповід-
ного рішення загальними зборами акціонерів);»;

підпункт «ґ» замінити трьома новими підпунктами «ґ» 
- «е» такого змісту:

«ґ) довідку про укладення договору про обслуговуван-
ня випусків цінних паперів і оформлення глобального 
сертифіката (при бездокументарній формі існування ак-
цій) або довідку про наявність (відсутність) у Централь-
ному депозитарії цінних паперів документів системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів (при 
документарній формі існування акцій), засвідчену підпи-
сом уповноваженої особи та печаткою Центрального де-
позитарію цінних паперів;

д) довідку про наявність (відсутність) у емітента доку-
ментів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
(при документарній формі існування акцій), засвідчену 
підписом голови комісії з припинення та печаткою това-
риства. У разі відсутності у емітента документів системи 
реєстру власників іменних цінних паперів довідка має 
містити інформацію про особу, яка зберігає документи 
системи реєстру власників іменних цінних паперів;

е) довідку про наявність державної частки у статутному 
капіталі емітента на дату прийняття рішення про припи-
нення із зазначенням такої частки, засвідчену підписом 
голови комісії з припинення та печаткою товариства.»;

2) у пункті 2:
у підпункті «а» цифру «6» замінити цифрою «8»;
підпункт «г» викласти в такій редакції:
«г) довідку про персональне повідомлення акціонерів 

про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, 
передбачений статутом товариства), на яких прийнято 
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рішення щодо скасування рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення, засвідчену 
підписом голови комісії з припинення та печаткою това-
риства, що містить дані про дату (або дати початку та 
закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціоне-
рам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути 
повідомлені про проведення загальних зборів (подаєть-
ся у разі прийняття відповідного рішення загальними 
зборами акціонерів);»;

підпункт «ґ» замінити трьома новими підпунктами «ґ» 
- «е» такого змісту:

«ґ) довідку про укладення договору про обслуговуван-
ня випусків цінних паперів і оформлення глобального 
сертифіката (при бездокументарній формі існування ак-
цій) або довідку про наявність (відсутність) у Централь-
ному депозитарії цінних паперів документів системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів (при 
документарній формі існування акцій), засвідчену підпи-
сом уповноваженої особи та печаткою Центрального де-
позитарію цінних паперів;

д) довідку про наявність (відсутність) у емітента доку-
ментів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
(при документарній формі існування акцій), засвідчену 
підписом голови комісії з припинення та печаткою това-
риства. У разі відсутності у емітента документів системи 
реєстру власників іменних цінних паперів довідка має 
містити інформацію про особу, яка зберігає документи 
системи реєстру власників іменних цінних паперів;

е) довідку про наявність державної частки у статутному 
капіталі емітента на дату прийняття рішення про припи-
нення із зазначенням такої частки, засвідчену підписом 
голови комісії з припинення та печаткою товариства.»;

3) у пункті 3:
у підпункті «а» цифру «7» замінити цифрою «9»;
підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
«ґ) довідку про персональне повідомлення акціонерів 

про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, 
передбачений статутом товариства), на яких прийнято 
рішення про затвердження передавального акта, засвід-
чену підписом голови комісії з припинення та печаткою 
товариства, що містить дані про дату (або дати початку 
та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціо-
нерам, дату складення переліку акціонерів, які мають 
бути повідомлені про проведення загальних зборів (по-
дається у разі прийняття відповідного рішення загальни-
ми зборами акціонерів);»;

підпункти «з», «и» замінити чотирма новими підпунк-
тами «з» - «ї» такого змісту:

«з) копії реєстрів власників іменних цінних паперів 
(при бездокументарній формі існування акцій), засвідче-
ні підписом голови комісії з припинення та печаткою то-
вариства, що припиняється, або нотаріально, складених 
станом на:

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішен-
ня про припинення акціонерного товариства шляхом пе-
ретворення і призначення комісії з припинення;

дату здійснення безумовної операції щодо обмеження 
здійснення операцій у системі депозитарного обліку з ак-
ціями цього випуску;

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішен-
ня про затвердження передавального акта, -

або копію реєстру власників іменних цінних паперів 
(при документарній формі існування акцій) акціонерного 
товариства, що припиняється шляхом перетворення, 
станом на дату закриття реєстру, засвідчену підписом го-
лови комісії з припинення та печаткою товариства, що 
припиняється, або нотаріально;

и) довідку про укладення договору про обслуговуван-
ня випусків цінних паперів і оформлення глобального 
сертифіката (при бездокументарній формі існування ак-
цій) або довідку про наявність (відсутність) у Централь-
ному депозитарії цінних паперів документів системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів (при 
документарній формі існування акцій), засвідчену підпи-
сом уповноваженої особи та печаткою Центрального де-
позитарію цінних паперів;

і) довідку про наявність (відсутність) у емітента до-
кументів системи реєстру власників іменних цінних па-
перів (при документарній формі існування акцій), за-
свідчену підписом голови комісії з припинення та 
печаткою товариства. У разі відсутності у емітента до-
кументів системи реєстру власників іменних цінних па-
перів довідка має містити інформацію про особу, яка 
зберігає документи системи реєстру власників іменних 
цінних паперів;

ї) довідку про наявність державної частки у статут-
ному капіталі емітента на дату прийняття рішення про 
припинення із зазначенням такої частки, засвідчену 
підписом голови комісії з припинення та печаткою то-
вариства;».

У зв'язку з цим підпункт «і» вважати підпунктом «й»;
доповнити пункт новим підпунктом «к» такого змісту:
«к) довідку про отримання письмового волевиявлен-

ня всіх акціонерів товариства щодо їх згоди отримати 
статус повного учасника або вкладника командитного 
товариства, засвідчену підписом голови комісії з при-
пинення і печаткою товариства, та відповідні підтвердні 
документи:

рішення уповноваженого органу акціонера - юри-
дичної особи про надання згоди отримати статус по-
вного учасника або вкладника командитного товари-
ства або копію такого рішення, засвідчену підписом 
керівника та печаткою юридичної особи або нотарі-
ально;

заяву акціонера - фізичної особи про надання згоди 
отримати статус повного учасника або вкладника коман-
дитного товариства, засвідчену нотаріально, або її нота-
ріально засвідчену копію.

Документи, передбачені цим підпунктом, подаються у 
разі прийняття рішення про припинення акціонерного това-
риства шляхом перетворення в командитне товариство.».

4. Доповнити Порядок після розділу III новим розділом 
IV такого змісту:

«IV. Скасування реєстрації випусків акцій акціо-
нерного товариства, що припиняється шляхом при-
єднання, власником яких є товариство, до якого 
здійснюється приєднання, або інше товариство, що 
приєднується

1. У разі якщо акціонерному товариству, до якого здій-
снюється приєднання, або іншому акціонерному товари-
ству, що приєднується, належать 100 відсотків простих 
акцій товариства, що припиняється шляхом приєднання, 
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такі акції не підлягають конвертації та анулюються шля-
хом скасування реєстрації їх випуску.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рі-
шення про припинення акціонерного товариства шля-
хом приєднання комісія з припинення має подати до 
реєструвального органу такі документи для зупинення 
обігу акцій:

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 7);
б) копію рішення акціонера товариства, що припиня-

ється, про припинення акціонерного товариства шляхом 
приєднання і призначення комісії з припинення, засвід-
чену підписом голови комісії з припинення і печаткою то-
вариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно 
до статті 49 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та містити, зокрема, інформацію про акціонерне 
товариство, до якого приєднується товариство, що 
припиняється (найменування, місцезнаходження, код 
за ЄДРПОУ);

в) копію рішення акціонерного товариства, до якого 
здійснюється приєднання, про приєднання іншого(их) 
акціонерного(их) товариства (товариств), засвідчену під-
писом керівника і печаткою товариства, до якого здій-
снюється приєднання.

У разі прийняття відповідного рішення загальними 
зборами акціонерів подається копія протоколу загальних 
зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 
Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі прийняття відповідного рішення єдиним акціо-
нером товариства подається копія рішення акціонера, 
оформленого відповідно до статті 49 Закону України 
«Про акціонерні товариства»;

г) копію рішення акціонерного товариства - власника 
100 відсотків акцій товариства, що припиняється, про 
припинення акціонерного товариства шляхом приєднан-
ня і призначення комісії з припинення, засвідчену підпи-
сом голови комісії з припинення і печаткою товариства - 
власника 100 відсотків акцій товариства, що 
припиняється (подається у разі, якщо 100 відсотків про-
стих акцій товариства, що припиняється, належать іншо-
му акціонерному товариству, що приєднується).

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно 
до статті 49 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (у разі прийняття відповідного рішення загальни-
ми зборами акціонерів) або відповідно до статті 46 За-
кону України «Про акціонерні товариства» (у разі 
прийняття відповідного рішення єдиним акціонером то-
вариства) та містити, зокрема, інформацію про акціо-
нерне товариство, до якого приєднується товариство, 
що припиняється (найменування, місцезнаходження, 
код за ЄДРПОУ);

ґ) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків 
акцій, засвідчені підписом голови комісії з припинення і 
печаткою товариства;

д) довідку про укладення договору про обслуговуван-
ня випусків цінних паперів і оформлення глобального 
сертифіката (при бездокументарній формі існування ак-
цій) або довідку про наявність (відсутність) у Централь-
ному депозитарії цінних паперів документів системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів (при 
документарній формі існування акцій), засвідчену підпи-

сом уповноваженої особи та печаткою Центрального де-
позитарію цінних паперів;

е) довідку про наявність (відсутність) у емітента до-
кументів системи реєстру власників іменних цінних па-
перів (при документарній формі існування акцій), за-
свідчену підписом голови комісії з припинення та 
печаткою товариства. У разі відсутності у емітента до-
кументів системи реєстру власників іменних цінних па-
перів довідка має містити інформацію про особу, яка 
зберігає документи системи реєстру власників іменних 
цінних паперів.

3. Протягом десяти робочих днів після прийняття рі-
шення щодо скасування рішення про припинення акціо-
нерного товариства шляхом приєднання товариство на-
дає до реєструвального органу такі документи для 
відновлення обігу акцій:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 8);
б) копію рішення акціонера товариства про скасуван-

ня рішення про припинення акціонерного товариства 
шляхом приєднання, засвідчену підписом керівника та 
печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до 
статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

в) довідку про укладення договору про обслуговуван-
ня випусків цінних паперів і оформлення глобального 
сертифіката (при бездокументарній формі існування ак-
цій) або довідку про наявність (відсутність) у Централь-
ному депозитарії цінних паперів документів системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів (при 
документарній формі існування акцій), засвідчену підпи-
сом уповноваженої особи та печаткою Центрального де-
позитарію цінних паперів;

г) довідку про наявність (відсутність) у емітента до-
кументів системи реєстру власників іменних цінних па-
перів (при документарній формі існування акцій), за-
свідчену підписом голови комісії з припинення та 
печаткою товариства. У разі відсутності у емітента до-
кументів системи реєстру власників іменних цінних па-
перів довідка має містити інформацію про особу, яка 
зберігає документи системи реєстру власників іменних 
цінних паперів.

4. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження 
передавального акта комісія з припинення подає до реє-
струвального органу такі документи для скасування реє-
страції випуску акцій:

а) заяву про скасування реєстрації випусків акцій (до-
даток 9);

б) копію рішення акціонера товариства, що припиня-
ється, про затвердження передавального акта, засвідче-
ну підписом голови комісії з припинення і печаткою това-
риства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно 
до статті 49 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та містити, зокрема, інформацію про акціонерне 
товариство, до якого приєднується товариство, що 
припиняється (найменування, місцезнаходження, код 
за ЄДРПОУ);

в) копію рішення акціонера товариства, що припиня-
ється, про затвердження договору про приєднання, що 
засвідчується підписом голови комісії з припинення та 
печаткою товариства.
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Зазначене рішення має бути оформлене відповідно 
до статті 49 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»;

г) копію рішення уповноваженого органу товариства, 
до якого здійснюється приєднання, про затвердження 
передавального акта, що засвідчується підписом керів-
ника і печаткою товариства, до якого здійснюється при-
єднання;

ґ) копію рішення уповноваженого органу товариства, до 
якого здійснюється приєднання, про затвердження догово-
ру про приєднання, що засвідчується підписом керівника і 
печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;

д) копію затвердженого передавального акта, засвід-
чену підписом голови комісії з припинення та печаткою 
товариства;

е) копію статуту акціонерного товариства, що припи-
няється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвід-
чену підписом голови комісії з припинення та печаткою 
товариства або нотаріально;

є) копію повідомлення про прийняте рішення про при-
пинення товариства шляхом приєднання, опубліковано-
го згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні то-
вариства», засвідчену підписом голови комісії з 
припинення та печаткою товариства;

ж) довідку про повідомлення кредиторів про прийняте 
рішення про припинення товариства шляхом приєднан-
ня згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні то-
вариства», засвідчену підписом голови комісії з припи-
нення та печаткою товариства;

з) довідку про укладення договору про обслуговуван-
ня випусків цінних паперів і оформлення глобального 
сертифіката (при бездокументарній формі існування ак-
цій) або довідку про наявність (відсутність) у Централь-
ному депозитарії цінних паперів документів системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів (при 
документарній формі існування акцій), засвідчену підпи-
сом уповноваженої особи та печаткою Центрального де-
позитарію цінних паперів. У разі відсутності у емітента 
документів системи реєстру власників іменних цінних па-
перів довідка має містити інформацію про особу, яка 
зберігає документи системи реєстру власників іменних 
цінних паперів;

и) довідку про наявність (відсутність) у емітента доку-
ментів системи реєстру власників іменних цінних паперів 
(при документарній формі існування акцій), засвідчену 
підписом голови комісії з припинення та печаткою това-
риства. У разі відсутності у емітента документів системи 
реєстру власників іменних цінних паперів довідка має 
містити інформацію про особу, яка зберігає документи 
системи реєстру власників іменних цінних паперів;

і) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій ак-
ціонерного товариства, що припиняється шляхом приєд-
нання.».

У зв'язку з цим розділ IV вважати розділом V.
5. У розділі V:
1) у пункті 1 слово та цифри «додатки 8, 9» замінити 

словом та цифрою «додаток 10»;
2) у пункті 2 слова «депозитарію, з яким емітент уклав 

договір про обслуговування емісії акцій» замінити слова-
ми «Центральному депозитарію цінних паперів».

6. Доповнити Порядок новими додатками 5, 6, що до-

даються.
У зв'язку з цим додатки 5 - 9 вважати відповідно до-

датками 7 - 11.
7. Додаток 10 виключити.
У зв'язку з цим додаток 11 вважати додатком 10.
Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів                     А. Папаіка

Додаток 5 
до Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій 
(пункт 9 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N - С - А
м. _________ "___" ____________ 20__ року
Уповноважена особа реєструвального органу _____________
____________________________________________________
___________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за N 822/23354, та відповідно до _______________
____________________________________________________
____________________________________________________
 (повідомлення державного реєстратора/витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців/інформація 
органів державної статистики)

____________________________________________________
________________________ від ___.___.20__ року N ______,
що отримано від _____________________________________
___________________________________________________,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ___________________
___________________________________________________

 (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ________________
____________________________________________________

 (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
____________________________________________________

 (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, 
найменування органу, що його видав)

анулювати.
__________

 (посада)
____________

(підпис)
М. П.

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 6
до Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій
(пункт 10 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N - З
м. _________ "___" ____________ 20__ року
Уповноважена особа реєструвального органу _____________
____________________________________________________

  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)
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на підставі _______ Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за N 822/23354, та відповідно до _______________
____________________________________________________
___________________________________________________
(повідомлення державного реєстратора/витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців/інформація 

органів державної статистики/відповідне рішення суду)
____________________________________________________
_____ від ___.___.20__ року N ____,
що отримано від _____________________________________,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
зупинити обіг акцій ___________________________________
____________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

__________
 (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

27.05.2014  м. Київ  N 692

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2014 р. за N 642/25419

Про затвердження Поло-
ження про порядок реє-
страції випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціо-
нерних товариств

Відповідно до пунктів 1, 3, 5 частини другої статті 7, 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», статей 6, 28, 
29, 32, 35 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», статей 9 - 13 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» та інших законодавчих актів, з метою приве-
дення нормативно-правових актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку у відповідність до за-
конодавства 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації ви-

пуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних това-
риств (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
30 грудня 2009 року N 1639 «Про затвердження Положен-
ня про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при за-
снуванні акціонерних товариств», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 02 квітня 2010 року за N 273/17568 
(зі змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання 

цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування, крім пункту 35 розділу I Положення, який 
набирає чинності одночасно з набранням чинності За-
коном України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку А. Амеліна.

Т. в. о. Голови Комісії              А. Амелін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку
27 травня 2014 року N 692

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 червня 2014 р. за N 642/25419

Положення
про порядок реєстрації випуску (випусків) 

акцій при заснуванні акціонерних товариств
I. Загальні положення
1. Це Положення установлює строки та порядок реє-

страції (відмови в реєстрації) Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) випус-
ку (випусків) акцій під час створення публічних та при-
ватних акціонерних товариств, звіту про результати при-
ватного розміщення акцій, скасування реєстрації випуску 
акцій у разі їх нерозміщення (відмови від їх розміщення), 
перелік документів, необхідних для реєстрації випуску 
(випусків) акцій, звіту про результати приватного розмі-
щення акцій та вимоги до їх оформлення, а також вимоги 
до змісту рішення про розміщення акцій.

2. Дія цього Положення поширюється на публічні акці-
онерні товариства та приватні акціонерні товариства 
(далі - товариства), які створюються шляхом заснування, 
крім інститутів спільного інвестування.

Дія цього Положення не поширюється на випадки реє-
страції випуску (випусків) акцій товариств, які створю-
ються шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу та пе-
ретворення юридичної(их) особи (осіб), а також 
товариств, які створюються у процесі приватизації та 
корпоратизації.

3. Під час створення товариства його акції підлягають 
приватному розміщенню виключно серед засновників.

4. Створення товариства здійснюється за такими ета-
пами:

1) проведення зборів засновників, на яких приймають-
ся рішення про:

створення товариства;
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визначення уповноваженої(их) особи (осіб) засновника 
(засновників) (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичної 
особи; найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження 
та номери телефонів (факсу) - для юридичної особи), якій 
(яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані 
зі створенням товариства (у разі необхідності);

приватне розміщення акцій;
погодження умов засновницького договору (у випадку 

прийняття рішення про укладання засновницького дого-
вору).

У разі заснування акціонерного товариства однією 
особою рішення, які повинні прийматися зборами засно-
вників, приймаються цією особою одноосібно;

2) укладання засновницького договору (у випадку при-
йняття засновниками рішення про укладання засно-
вницького договору);

3) подання заяви та всіх необхідних документів на ре-
єстрацію випуску (випусків) акцій до центрального апа-
рату Комісії або її територіальних органів відповідно до 
делегованих повноважень;

4) реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій та ви-
дача тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про 
реєстрацію випуску (випусків) акцій;

5) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного 
номера цінних паперів;

6) укладання з Центральним депозитарієм цінних папе-
рів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

7) оформлення і депонування тимчасового глобального 
сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

8) приватне розміщення акцій серед засновників това-
риства;

9) оплата засновниками повної номінальної вартості 
акцій;

10) проведення установчих зборів, на яких прийма-
ються рішення про:

заснування товариства;
затвердження оцінки майна, майнових та немайнових 

прав, які вносяться засновниками в рахунок оплати акцій 
товариства, визначеної відповідно до статті 8 Закону 
України «Про акціонерні товариства»;

затвердження результатів приватного розміщення ак-
цій серед засновників товариства;

затвердження статуту товариства;
утворення органів товариства;
обрання членів наглядової ради, голови колегіального 

виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює по-
вноваження одноосібного виконавчого органу товари-
ства), членів ревізійної комісії (ревізора);

обрання лічильної комісії;
уповноваження представника (представників) на здій-

снення подальшої діяльності щодо утворення товари-
ства (у разі необхідності);

вчинення інших дій, необхідних для створення товари-
ства.

У разі заснування акціонерного товариства однією 
особою рішення, які повинні прийматись установчими 
зборами, приймаються цією особою одноосібно;

11) реєстрація товариства та його статуту в органах 
державної реєстрації;

12) подання до центрального апарату Комісії або її 
територіальних органів відповідно до делегованих по-

вноважень звіту про результати приватного розміщення 
акцій;

13) реєстрація Комісією звіту про результати приват-
ного розміщення акцій;

14) отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію 
випуску (випусків) акцій та зареєстрованого звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій.

15) оформлення та депонування глобального серти-
фіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

16) видача засновникам товариства документів, що 
підтверджують право власності на акції.

5. Засновниками товариства може укладатися засно-
вницький договір, у якому визначаються порядок прова-
дження спільної діяльності щодо створення акціонерного 
товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають 
придбанню кожним засновником, номінальна вартість і 
вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вар-
тості акцій, строк дії договору.

Засновницький договір не є установчим документом 
товариства і діє до дати реєстрації Комісією звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій.

Засновницький договір укладається в письмовій фор-
мі. Якщо товариство створюється за участю фізичних 
осіб, їх підписи на засновницькому договорі підлягають 
нотаріальному засвідченню.

У разі заснування товариства однією особою засно-
вницький договір не укладається.

6. Реєстрація випуску (випусків) акцій, реєстрація звіту 
про результати приватного розміщення акцій або відмо-
ва у відповідній реєстрації здійснюються Комісією, її цен-
тральним апаратом або територіальними органами (далі 
- реєструвальний орган) відповідно до делегованих по-
вноважень.

7. Документи для реєстрації випуску (випусків) акцій 
подаються засновником (засновниками) або 
уповноваженою(ими) особою (особами) засновника (за-
сновників) товариства до центрального апарату Комісії 
або її територіальних органів відповідно до делегованих 
повноважень.

8. Реєстрація випуску (випусків) акцій оформлюється 
відповідним рішенням реєструвального органу, на під-
ставі якого структурним підрозділом центрального апа-
рату або територіальним органом Комісії відповідно до 
делегованих повноважень оформлюється та видається 
тимчасове свідоцтво (тимчасові свідоцтва) про реєстра-
цію випуску (випусків) акцій (додатки 1, 2).

9. Відмова в реєстрації випуску (випусків) акцій оформлю-
ється відповідним рішенням реєструвального органу, на під-
ставі якого структурним підрозділом центрального апарату 
або територіальним органом Комісії відповідно до делегова-
них повноважень оформлюється розпорядження про відмо-
ву в реєстрації випуску (випусків) акцій (додаток 3).

10. Підставами для відмови в реєстрації випуску (ви-
пусків) акцій є:

невідповідність поданих документів вимогам законо-
давства;

відсутність будь-якого з документів, визначених у роз-
ділі II цього Положення;

недостовірність інформації у поданих документах та/
або порушення встановленого законодавством порядку 
прийняття рішення про розміщення цінних паперів.
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11. Розпорядження про відмову в реєстрації випуску 
(випусків) акцій доводиться до товариства (засновника 
(засновників) або уповноваженої(их) особи (осіб) засно-
вника (засновників)) письмово та має містити правове 
обґрунтування такої відмови.

12. Рішення про реєстрацію або про відмову в реє-
страції випуску (випусків) акцій приймається протягом  
25 робочих днів після отримання підрозділом централь-
ного апарату Комісії або її територіального органу, який 
виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції, заяви 
та всіх необхідних документів для реєстрації випуску (ви-
пусків) акцій.

Датою отримання документів є дата реєстрації таких 
документів у підрозділі центрального апарату Комісії або 
її територіального органу, який виконує функції реєстра-
ції вхідної кореспонденції.

13. Тимчасове свідоцтво (тимчасові свідоцтва) про ре-
єстрацію випуску (випусків) акцій, яке (які) видається (ви-
даються) після реєстрації випуску акцій засновнику (за-
сновникам) або уповноваженій(им) особі (особам) 
засновника (засновників), є підставою для присвоєння 
акціям міжнародного ідентифікаційного номера, укла-
дання з Центральним депозитарієм цінних паперів дого-
вору про обслуговування випусків цінних паперів та 
оформлення й депонування тимчасового глобального 
сертифіката.

14. Розміщення акцій повинно бути закінчено в строк, 
передбачений рішенням про їх розміщення, але не пізні-
ше ніж протягом двох місяців з дати початку укладення 
договорів з першими власниками.

Загальна номінальна вартість розміщених акцій не 
може бути меншою, ніж мінімальний розмір статутного 
капіталу товариства на дату створення (реєстрації) акці-
онерного товариства.

15. Протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій 
засновниками установчі збори повинні затвердити ре-
зультати приватного розміщення акцій.

16. Ринкова вартість майна (крім емісійних цінних па-
перів, які перебувають в обігу на фондових біржах) та/
або майнових прав, внесених як оплата вартості акцій, 
визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної 
відповідно до законодавства про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що пере-
бувають в обігу на фондових біржах і внесені як оплата 
вартості акцій, оцінюється за біржовим курсом на дату 
здійснення внеску, а якщо емісійні цінні папери перебу-
вають в обігу більш як на одній фондовій біржі, їх ринко-
ва вартість оцінюється за найменшим із біржових курсів, 
визначених та оприлюднених на кожній з фондових 
бірж.

Передача прав за об’єктами права інтелектуальної 
власності, які є об’єктами технології та вносяться засно-
вниками акціонерного товариства в рахунок оплати акцій 
товариства, здійснюється відповідно до Закону України 
«Про державне регулювання діяльності у сфері транс-
феру технологій».

17. Документи для реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій подаються товариством до 
центрального апарату Комісії або її територіальних орга-
нів відповідно до делегованих повноважень.

Товариство має подати документи для реєстрації звіту 
про результати приватного розміщення акцій не пізніше 
15 днів з дня державної реєстрації його статуту в органах 
державної реєстрації.

18. Рішення про реєстрацію звіту про результати при-
ватного розміщення акцій приймається реєструвальним 
органом та є підставою для його реєстрації структурним 
підрозділом центрального апарату або територіальним 
органом Комісії відповідно до делегованих повноважень 
в установленому порядку та оформлення свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій (додатки 4, 5).

19. Відмова в реєстрації звіту про результати приват-
ного розміщення акцій оформлюється відповідним рі-
шенням реєструвального органу, на підставі якого відпо-
відним структурним підрозділом центрального апарату 
або територіальним органом Комісії відповідно до деле-
гованих повноважень оформлюється розпорядження 
про відмову в реєстрації звіту про результати приватного 
розміщення акцій (додаток 6).

20. Підставами для відмови в реєстрації звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій є:

порушення вимог законодавства, пов’язане з розмі-
щенням акцій;

невідповідність поданих документів вимогам законо-
давства;

прийняття уповноваженою особою Комісії або судом 
рішення про зупинення розміщення цінних паперів, яке є 
чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому за-
конодавством;

відсутність будь-якого з документів, визначених у роз-
ділі III цього Положення;

порушення процедури створення акціонерного това-
риства, встановленої розділом II Закону України «Про 
акціонерні товариства».

21. Розпорядження про відмову в реєстрації звіту про 
результати приватного розміщення акцій доводиться до 
товариства письмово та має містити правове обґрунту-
вання такої відмови.

22. Рішення про реєстрацію або про відмову в реє-
страції звіту про результати приватного розміщення ак-
цій приймається протягом 15 днів після дня отримання 
підрозділом центрального апарату Комісії або її терито-
ріального органу, який виконує функції реєстрації вхідної 
кореспонденції, заяви та всіх необхідних документів для 
реєстрації звіту про результати приватного розміщення 
акцій.

Датою отримання документів є дата реєстрації таких 
документів у підрозділі центрального апарату Комісії або 
її територіального органу, який виконує функції реєстра-
ції вхідної кореспонденції.

23. Реєстрацією звіту про результати приватного роз-
міщення акцій є засвідчення його підписом уповноваже-
ної на це особи реєструвального органу, проставляння 
штампа «ЗАРЕЄСТРОВАНО» (або вчинення напису «ЗА-
РЕЄСТРОВАНО») та печатки Комісії або територіально-
го органу.

Свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випус-
ків) акцій видається (видаються) товариству одночасно з 
одним примірником зареєстрованого звіту про результа-
ти приватного розміщення акцій, при цьому реєстрацій-
ний номер (реєстраційні номери) та дата реєстрації по-
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винні відповідати реєстраційному номеру (реєстраційним 
номерам) та даті реєстрації, що зазначені у тимчасовому 
свідоцтві (тимчасових свідоцтвах) про реєстрацію випус-
ку (випусків) акцій.

24. Реєстрація випуску (випусків) акцій, реєстрація зві-
ту про результати приватного розміщення акцій є підста-
вою для внесення відповідної інформації до Державного 
реєстру випусків цінних паперів.

25. Реєстрація випуску (випусків) акцій, звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій, що здійснюється 
Комісією, не може розглядатися як гарантія їх вартості.

26. Відповідальність за достовірність відомостей, на-
ведених у документах, що подаються до центрального 
апарату Комісії або її територіальних органів, несуть осо-
би, які підписали ці документи.

27. Центральний апарат Комісії або її територіальні 
органи (відповідно до делегованих повноважень) мають 
право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в 
рішенні про приватне розміщення акцій та в інших пода-
них документах, а також повноважень органів товари-
ства, яке створюється. До закінчення встановленого для 
реєстрації строку уповноважена особа Комісії може за-
просити надання додаткових документів, які підтверджу-
ють дані, наведені в документах, наданих засновником 
(засновниками), уповноваженою(ими) особою (особами) 
засновника (засновників) для реєстрації випуску (випус-
ків) акцій, товариством для реєстрації звіту про результа-
ти приватного розміщення акцій.

28. За письмовим зверненням засновника (засновни-
ків), уповноваженої(их) особи (осіб) засновника (засно-
вників), товариства, поданим до центрального апарату 
Комісії або її територіальних органів до прийняття реє-
струвальним органом рішення про реєстрацію або від-
мову в реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій, центральний 
апарат Комісії або її територіальний орган може повер-
нути всі документи, подані для реєстрації випуску (ви-
пусків) акцій, звіту про результати приватного розміщен-
ня акцій, на доопрацювання.

29. У разі якщо засновником (засновниками), 
уповноваженою(ими) особою (особами) засновника (за-
сновників), товариством подано до центрального апара-
ту Комісії або її територіальних органів відповідно до де-
легованих повноважень не всі документи для реєстрації 
випуску (випусків) акцій, звіту про результати приватного 
розміщення акцій, передбачені цим Положенням, а та-
кож у разі виявлення, що подані документи містять недо-
ліки, для усунення яких не потрібне проведення зборів 
засновників товариства, засновник (засновники), 
уповноважена(і) особа (особи) засновника (засновників), 
товариство має(ють) право виправити допущені недолі-
ки та/або надати додаткові документи не пізніше дати 
прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску (ви-
пусків) акцій, звіту про результати приватного розміщен-
ня акцій на підставах, передбачених пунктами 10, 20 
цього розділу.

У разі надання виправлених документів та/або доку-
ментів, які були відсутні, засновник (засновники), 
уповноважена(і) особа (особи) засновника (засновників), 
товариство зобов’язане(і) подати їх разом із супровідним 
листом до центрального апарату Комісії або її територі-

альних органів відповідно до делегованих повноважень 
із зазначенням причин їх подання.

30. У разі відмови в реєстрації випуску (випусків) акцій 
усі подані документи залишаються в центральному апа-
раті Комісії або її територіальних органах.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати при-
ватного розміщення акцій усі подані документи залиша-
ються в центральному апараті Комісії або її територіаль-
них органах, крім оригіналу (оригіналів) тимчасового 
свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску 
(випусків) акцій, який (які) направляється (направляють-
ся) засновнику (засновникам), уповноваженій(им) особі 
(особам) засновника (засновників), товариству одночас-
но з відмовою.

31. У разі якщо в реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту 
про результати приватного розміщення акцій відмовлено з 
мотивів, які засновник (засновники), уповноважена(і) особа 
(особи) засновника (засновників), товариство уважає необ-
ґрунтованими, він (вони) може (можуть) звернутися до суду.

32. Обіг акцій дозволяється після реєстрації реєстру-
вальним органом звіту про результати приватного розмі-
щення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 
(випусків) акцій.

33. У разі якщо засновник (засновники) після реєстра-
ції випуску (випусків) акцій до початку приватного розмі-
щення акцій прийняли рішення про відмову від розмі-
щення акцій, до Комісії подаються документи для 
скасування реєстрації випуску (випусків) акцій та анулю-
вання тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про 
реєстрацію випуску акцій, а саме:

заява про скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку 
з відмовою від розміщення акцій (додаток 7);

оригінал рішення про відмову від розміщення акцій, 
прийнятого засновниками;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій.

34. Уповноважена особа Комісії видає розпорядження 
про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання 
тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реє-
страцію випуску акцій (додаток 8) на підставі отриманих 
документів, що передбачені:

пунктом 33 цього розділу, - протягом 5 робочих днів з 
дня отримання відповідних документів;

пунктом 2 розділу III цього Положення, - протягом  
15 календарних днів з дня отримання відповідних доку-
ментів.

Протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження 
про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання 
тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реє-
страцію випуску акцій направляє його заявнику та Цен-
тральному депозитарію цінних паперів.

Комісія забезпечує оприлюднення інформації про ска-
сування реєстрації випуску акцій на офіційному веб-сайті 
Комісії протягом 1 робочого дня з дати видачі відповід-
ного розпорядження.

Комісія забезпечує опублікування інформації про ска-
сування реєстрації випуску акцій в офіційному друкова-
ному виданні Комісії протягом 5 робочих днів з дати ви-
дачі відповідного розпорядження.

35. Документи (їх копії), які відповідно до цього Поло-
ження подаються до Комісії та мають бути засвідчені пе-
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чаткою (печатками), потребують такого засвідчення у 
разі наявності відповідної печатки (печаток).

II. Документи, які подаються для реєстрації випус-
ку акцій

1. Для реєстрації випуску (випусків) акцій засновником 
(засновниками) або уповноваженою(ими) особою (осо-
бами) засновника (засновників) товариства подаються:

1) заява про реєстрацію випуску (випусків) акцій, скла-
дена згідно з додатком 9 до цього Положення;

2) рішення зборів засновників про:
створення товариства;
визначення уповноваженої(их) особи (осіб) засновника 

(засновників) (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичної 
особи; найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження 
та номери телефонів (факсу) - для юридичної особи), якій 
(яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані 
зі створенням товариства (у разі необхідності);

приватне розміщення акцій;
погодження умов засновницького договору (у випадку 

прийняття рішення про укладання засновницького дого-
вору).

Зазначене(і) рішення оформлюється(ються) протоко-
лом, який повинен бути засвідчений підписом (підписа-
ми) керівника і печаткою (печатками) (у разі наявності) 
засновника (засновників) та/або підписами голови і се-
кретаря зборів засновників.

Рішення про приватне розміщення акцій має містити 
відомості згідно з додатком 10 до цього Положення.

У разі заснування акціонерного товариства однією 
особою рішення, які повинні прийматися зборами засно-
вників, оформлюються рішенням про намір заснувати 
товариство. Якщо єдиним засновником товариства є фі-
зична особа, її підпис на рішенні про намір заснувати то-
вариство підлягає нотаріальному засвідченню;

3) засновницький договір чи його копія, засвідчена у но-
таріальному порядку (у разі укладання такого договору);

4) копія платіжного документа, який підтверджує спла-
ту державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міні-
стрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 «Про держав-
не мито»;

5) довідка про взяття на облік платника податків, ви-
дана відповідним органом державної податкової служби 
(у разі наявності засновників товариства - юридичних 
осіб - резидентів подається щодо кожного із таких засно-
вників), або копія легалізованого витягу з торговельного, 
банківського чи судового реєстру або реєстраційного по-
свідчення місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи, засвідчена у нотаріально-
му порядку (у разі наявності засновників товариства - 
юридичних осіб - нерезидентів подається щодо кожного 
із таких засновників);

6) копія паспорта громадянина України (для фізичної 
особи - резидента) або копія паспорта (паспортного до-
кумента) (для фізичної особи - нерезидента) та копія до-
кумента про присвоєння реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків (крім випадків відсутності 
реєстраційного номера облікової картки платника подат-
ків в осіб, які через свої релігійні або інші переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідні державні органи і мають відмітку у пас-

порті) (у разі наявності засновників товариства - фізич-
них осіб подаються щодо кожного із таких засновників);

7) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінан-
сові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, 
що передував кварталу, у якому подаються документи 
для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами керів-
ників й печатками юридичної особи та аудиторської фірми 
(підписом та печаткою аудитора), та довідка про фінансо-
вий стан, засвідчена підписом та печаткою аудитора (під-
писом керівника та печаткою аудиторської фірми).

Зазначені документи подаються у разі наявності за-
сновників товариства - юридичних осіб окремо щодо 
кожного із таких засновників, при цьому:

банки подають баланс, звіт про фінансові результати за 
відповідними формами, що визначені нормативно-
правовими актами про складання фінансової звітності бан-
ків України, затвердженими постановами Правління Націо-
нального банку України, які діяли на відповідні звітні дати;

інші юридичні особи подають баланс (звіт про фінан-
совий стан) і звіт про фінансові результати (звіт про су-
купний дохід) за відповідними формами, що визначені 
нормативно-правовими актами Міністерства фінансів 
України щодо складання фінансової звітності юридичних 
осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати;

8) аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної 
фінансової звітності за звітний період, що передував квар-
талу, у якому подаються документи для реєстрації випуску 
акцій, складений відповідно до нормативно-правового акта 
Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, 
що подається до Комісії у складі документів для реєстрації 
випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних 
паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних 
паперів інститутів спільного інвестування).

Зазначений документ подається у разі наявності за-
сновників товариства - юридичних осіб окремо щодо 
кожного із таких засновників. Стосовно юридичних осіб - 
нерезидентів може подаватися аудиторський висновок 
аудитора іноземної держави, підтверджений аудитором 
України;

9) аудиторський висновок аудитора (аудиторської фір-
ми) щодо спроможності засновника - юридичної особи 
сплатити відповідні внески до статутного капіталу това-
риства (подається у разі наявності засновників товари-
ства - юридичних осіб щодо кожного із таких засновни-
ків). Стосовно юридичних осіб - нерезидентів може 
подаватися аудиторський висновок аудитора іноземної 
держави, підтверджений аудитором України;

10) декларація про майновий стан і доходи (податкова 
декларація) з відміткою відповідного органу державної по-
даткової служби про її отримання за період, у якому отри-
мано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статут-
ного капіталу товариства, та відповідна довідка органу 
державної податкової служби про подану декларацію про 
майновий стан і доходи (податкову декларацію), завірена 
відповідним органом державної податкової служби (пода-
ється у разі наявності засновників товариства - фізичних 
осіб щодо кожного із таких засновників).

2. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного 
товариства, яке створюється за участю юридичної особи - 
боржника, відносно якої судом винесена ухвала про пору-
шення провадження у справі про банкрутство та введена 
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процедура розпорядження майном боржника, подаються 
документи, передбачені пунктом 1 цього розділу, а також:

1) копія ухвали господарського суду про порушення 
провадження у справі про банкрутство, засвідчена під-
писом керівника боржника або розпорядника майна, 
якщо повноваження керівника боржника припинено ухва-
лою господарського суду, та печаткою товариства або у 
нотаріальному порядку;

2) копія документа, що підтверджує повноваження 
розпорядника майна, яким погоджено або прийнято рі-
шення про створення акціонерного товариства, засвід-
чена підписом керівника боржника або розпорядника 
майна, якщо повноваження керівника боржника припи-
нено ухвалою господарського суду, та печаткою товари-
ства або у нотаріальному порядку;

3) копія ухвали господарського суду про припинення 
повноважень керівника або органів управління боржника 
та про тимчасове покладання виконання обов’язків ке-
рівника боржника на розпорядника майна (у разі якщо 
господарським судом винесена така ухвала), засвідчена 
підписом розпорядника майна та печаткою товариства 
або у нотаріальному порядку;

4) копія рішення органу управління боржника, погоджено-
го розпорядником майна, або рішення розпорядника майна, 
якщо повноваження органу управління боржника припинено 
ухвалою господарського суду, про створення акціонерного 
товариства, засвідчена підписом керівника боржника або 
розпорядника майна, якщо повноваження керівника борж-
ника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою 
товариства або у нотаріальному порядку.

3. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного 
товариства, яке створюється за участю юридичної особи 
- боржника, відносно якої судом винесена ухвала про по-
рушення провадження у справі про банкрутство та вве-
дена процедура санації, подаються документи, передба-
чені пунктом 1 цього розділу, а також:

1) копія ухвали господарського суду про порушення 
провадження у справі про банкрутство, засвідчена під-
писом керуючого санацією та печаткою товариства або у 
нотаріальному порядку;

2) копія ухвали господарського суду про проведення 
санації боржника та призначення керуючого санацією, 
засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою то-
вариства або у нотаріальному порядку;

3) копія протоколу засідання комітету кредиторів, на 
якому було прийнято рішення про схвалення плану сана-
ції боржника, засвідчена підписом керуючого санацією 
та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

4) документи, які підтверджують попереднє погоджен-
ня плану санації боржника з органом, уповноваженим 
управляти державним майном (у разі наявності стосовно 
боржника, у майні якого частка державної власності пе-
ревищує п’ятдесят відсотків);

5) копія ухвали господарського суду про затвердження пла-
ну санації боржника, засвідчена підписом керуючого санаці-
єю та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

6) копія плану санації боржника, засвідчена підписом 
керуючого санацією та печаткою товариства або у нота-
ріальному порядку;

7) копія протоколу засідання комітету кредиторів, на 
якому було прийнято рішення про схвалення змін до 

плану санації боржника (якщо такі зміни пов’язані з про-
цедурою створення акціонерного товариства), засвідче-
на підписом керуючого санацією та печаткою товариства 
або у нотаріальному порядку;

8) документи, які підтверджують попереднє погодження 
змін до плану санації боржника з органом, уповноваже-
ним управляти державним майном (стосовно підприємства-
боржника, у майні якого частка державної власності пере-
вищує п’ятдесят відсотків, якщо такі зміни пов’язані з 
процедурою створення акціонерного товариства);

9) копія ухвали господарського суду про затвердження 
змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов’язані 
з процедурою створення акціонерного товариства), за-
свідчена підписом керуючого санацією та печаткою това-
риства або у нотаріальному порядку;

10) копія змін до плану санації боржника (якщо такі 
зміни пов’язані з процедурою створення акціонерного то-
вариства), засвідчена підписом керуючого санацією та 
печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

11) документ, який підтверджує повноваження керую-
чого санацією (у разі, якщо господарським судом при-
ймалося рішення про звільнення керуючого санацією від 
виконання ним обов’язків та про призначення нового ке-
руючого санацією).

4. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного 
товариства, яке створюється за участю юридичної особи 
- боржника, якою на стадії провадження у справі про бан-
крутство укладена мирова угода, подаються документи, 
передбачені пунктом 1 цього розділу, а також:

1) копія рішення керівника боржника чи арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, лік-
відатора), який виконує повноваження органів управління 
та керівника боржника, про укладення мирової угоди;

2) копія протоколу засідання комітету кредиторів, на 
якому було прийнято рішення про укладення мирової 
угоди, засвідчена підписом керівника боржника або арбі-
тражного керуючого (розпорядника майна, керуючого са-
нацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів 
управління та керівника боржника, та печаткою товари-
ства або у нотаріальному порядку;

3) копія мирової угоди, засвідчена підписом керівника 
боржника або арбітражного керуючого (розпорядника 
майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує по-
вноваження органів управління та керівника боржника, та 
печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

4) копія ухвали господарського суду про припинення 
провадження у справі про банкрутство, якою затвердже-
на мирова угода, засвідчена підписом керівника боржни-
ка або арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повнова-
ження органів управління та керівника боржника, та пе-
чаткою товариства або у нотаріальному порядку;

5) документ, який підтверджує повноваження керівни-
ка боржника або арбітражного керуючого (керуючого са-
нацією, ліквідатора), який підписав від імені боржника 
мирову угоду.

5. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного 
товариства, засновником якого є держава в особі суб’єкта 
управління об’єктами державної власності, подаються до-
кументи, передбачені пунктом 1 цього розділу, а також ко-
пія рішення суб’єкта управління об’єктами державної 
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власності відповідно до компетенції про створення на базі 
об’єкта державної власності акціонерного товариства.

6. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного то-
вариства, засновником якого є територіальна громада в осо-
бі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, 
подаються документи, передбачені пунктом 1 цього розділу, 
а також копія рішення органу місцевого самоврядування від-
повідно до компетенції про створення на базі об’єкта кому-
нальної власності акціонерного товариства.

7. У разі якщо документи, які товариство подає для ре-
єстрації випуску акцій, містять більше ніж один аркуш, 
вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

III. Документи, які подаються для реєстрації звіту 
про результати приватного розміщення акцій

1. Для реєстрації звіту про результати приватного роз-
міщення акцій товариство подає такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати приват-
ного розміщення акцій, складену згідно з додатком 11 до 
цього Положення;

2) протокол, або копію протоколу установчих зборів, 
або виписку з протоколу установчих зборів з питань:

затвердження оцінки майна, майнових та немайнових 
прав, які вносяться засновниками в рахунок оплати акцій 
товариства, визначеної відповідно до статті 8 Закону 
України «Про акціонерні товариства», - із зазначенням 
кількості та відсотка голосів засновників, які голосували 
за прийняття такого рішення;

затвердження результатів приватного розміщення ак-
цій серед засновників товариства - із зазначенням кіль-
кості та відсотка голосів засновників, які голосували за 
прийняття такого рішення;

затвердження статуту товариства - із зазначенням 
кількості та відсотка голосів засновників, які голосували 
за прийняття такого рішення;

утворення органів товариства - із зазначенням кіль-
кості та відсотка голосів засновників, які голосували за 
прийняття такого рішення;

обрання членів органів товариства, голови колегіаль-
ного виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу товари-
ства) - із зазначенням кількості та відсотка голосів засно-
вників, які голосували за прийняття такого рішення;

обрання лічильної комісії - із зазначенням кількості та 
відсотка голосів засновників, які голосували за прийнят-
тя такого рішення;

уповноваження представника (представників) на здій-
снення подальшої діяльності щодо утворення товариства 
та реєстрації звіту про результати приватного розміщення 
акцій - із зазначенням кількості та відсотка голосів засно-
вників, які голосували за прийняття такого рішення.

Копія протоколу установчих зборів або виписка з про-
токолу установчих зборів повинні бути засвідчені підпи-
сом керівника й печаткою товариства. У разі подання 
протоколу установчих зборів він повинен бути засвідче-
ний підписами голови та секретаря зборів.

У разі заснування акціонерного товариства однією 
особою рішення, які повинні прийматись установчими 
зборами, оформляються рішенням про заснування това-
риства. Якщо єдиним засновником товариства є фізична 
особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нота-
ріальному засвідченню;

3) звіт про результати приватного розміщення акцій, 
складений згідно з додатком 12 до цього Положення.

Звіт про результати приватного розміщення акцій по-
дається до центрального апарату Комісії або територі-
ального органу у двох примірниках і повинен бути засвід-
чений підписами керівників та печатками товариства й 
аудиторської фірми (підписом та печаткою аудитора), 
підписом уповноваженої особи та печаткою Центрально-
го депозитарію цінних паперів;

4) зареєстрований в органах державної реєстрації 
статут товариства або його копію, засвідчену в нотарі-
альному порядку;

5) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо фор-
мування статутного капіталу товариства станом на дату 
державної реєстрації товариства;

6) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на дату 
державної реєстрації товариства, засвідчений підписа-
ми керівників й печатками товариства та аудиторської 
фірми (підписом та печаткою аудитора), при цьому:

банки подають баланс за відповідною формою, що ви-
значена нормативно-правовими актами про складання 
фінансової звітності банків України, затвердженими по-
становами Правління Національного банку України, які 
діяли на відповідні звітні дати;

інші юридичні особи подають баланс (звіт про фінан-
совий стан) за відповідною формою, що визначена 
нормативно-правовими актами Міністерства фінансів 
України щодо складання фінансової звітності юридичних 
осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати;

7) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою 
товариства, яка свідчить про повну оплату акцій, щодо 
яких прийнято рішення про розміщення, до дати затвер-
дження результатів розміщення акцій, з переліком вне-
сків, унесених в оплату за акції, номерів та дат платіжних 
документів (у разі оплати акцій грошовими коштами), ак-
тів приймання-передавання або інших документів, що 
підтверджують оплату акцій (у разі оплати акцій іншим 
майном, майновими і немайновими правами, що мають 
оцінку, в тому числі емісійними цінними паперами, які пе-
ребувають в обігу на фондових біржах), з наданням за-
свідчених копій документів, які підтверджують оплату та 
перехід права власності на внесок (внески) від засновни-
ка (засновників) до товариства;

8) у разі внесення до статутного капіталу товариства 
майна, майнових і немайнових прав - копії документів, 
що підтверджують право засновника на таке майно, май-
нові і немайнові права, що вносяться в оплату за акції;

9) копію акта оцінки майна або звіту про оцінку майна, 
що здійснена відповідно до Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», засвідчену підписом керівника та печаткою 
товариства (подається у разі, якщо до статутного капіта-
лу товариства вносяться майно, майнові права, немай-
нові права, крім емісійних цінних паперів, що перебува-
ють в обігу на фондових біржах);

10) довідку (довідки) про визначення біржового курсу 
цінних паперів станом на дату здійснення внеску, засвід-
чену (засвідчені) підписом керівника та печаткою това-
риства (подається(ються) у разі, якщо до статутного капі-
талу товариства вносяться емісійні цінні папери, що 
перебувають в обігу на фондових біржах);
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11) оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (тимча-
сових свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій.

2. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який 
вказаний у рішенні про розміщення акцій, не було розмі-
щено жодної акції, у 15-денний строк з дня закінчення 
строку приватного розміщення акцій серед засновників 
товариства уповноважена(і) особа (особи) засновника 
(засновників) товариства повинна(і) подати для реєстра-
ції звіту про результати приватного розміщення акцій до 
реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати приватно-
го розміщення акцій та скасування реєстрації випуску ак-
цій, складену згідно з додатком 13 до цього Положення;

2) звіт про результати приватного розміщення акцій, 
складений згідно з додатком 12 до цього Положення.

Звіт про результати приватного розміщення акцій пода-
ється до центрального апарату або територіального орга-
ну Комісії у двох примірниках і повинен бути засвідчений 
підписами уповноваженої(их) особи (осіб) засновника (за-
сновників) товариства, керівника аудиторської фірми (ау-
дитора) та уповноваженої особи Центрального депозита-
рію цінних паперів, печатками засновника (засновників) 
товариства (за наявності), аудиторської фірми (аудитора) 
та Центрального депозитарію цінних паперів;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій.

3. У разі якщо документи, які товариство подає для ре-
єстрації звіту про результати приватного розміщення ак-
цій, визначені цим розділом, містять більше ніж один ар-
куш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів                       А. Папаіка

Додаток 1
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) акцій 
при заснуванні акціонерних 
товариств (пункт 8 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
засвідчує, що випуск простих іменних акцій, що здійснюється
____________________________________________________

(заплановане найменування товариства)
на загальну суму __________________________ гривень,

(сума словами)
номінальною 
вартістю

__________________________ гривень,
(сума словами)

у кількості _____________________________ штук,
(кількість словами)

форма існування - бездокументарна,
унесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N _____/1/_____ -Т.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
__________

(посада)
_______
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М. П.

Додаток 2
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних
товариств (пункт 8 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвід-
чує, що випуск привілейованих іменних акцій, що здійснюється
____________________________________________________

(заплановане найменування товариства)
на загальну суму ____________________________ гривень,

(сума словами)
номінальною 
вартістю

____________________________ гривень,
(сума словами)

у кількості ______________________________ штук,
(кількість словами)

форма існування - бездокументарна,
у тому числі:
класу 
______________

_______________________________ штук
(кількість словами)

на суму  ____________________________ гривень,
(сума словами)

унесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N _____/1/_____ -Т.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
___________

(посада)
________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої 

особи)
М. П.

Додаток 3
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних
товариств (пункт 9 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

________________________________________
(найменування товариства, або найменування (прізвище, ім’я, 

по батькові) засновника (засновників) товариства, 
або найменування (прізвище, ім’я, по батькові) уповноваженої(их) 

особи (осіб) засновника (засновників) товариства)
________________________________________

(місцезнаходження (поштова адреса))
РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____-В 

"___" ____________ 20__ року м. _______________
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 
__________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________, 
під час розгляду документів, наданих
____________________________________________________
____________________________________________________

(найменування товариства, або засновник (засновники) товариства, 
або уповноважена особа (особи) засновника (засновників) товариства)
для реєстрації випуску акцій
___________________________________________________,

 (заплановане найменування товариства)
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УСТАНОВИЛА:
____________________________________________________
____________________________________________________
Ураховуючи вищевикладене та на підставі 
______________________________ Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонер-
них товариств, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 2014 року 
N 692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
________________ 2014 року за N ________,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Відмовити у реєстрації випуску акцій ____________________
___________________________________________________.

  (заплановане найменування товариства)

________
(посада)

_______
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М. П.

Додаток 4
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) акцій 
при заснуванні акціонерних 
товариств (пункт 18 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
засвідчує, що випуск простих іменних акцій, що здійснюється 
____________________________________________________

 (найменування товариства та код за ЄДРПОУ)
на загальну суму _____________________ гривень,

(сума словами
номінальною 
вартістю

____________________________ гривень,
(сума словами)

у кількості _______________________________ штук,
(кількість словами)

форма існування - бездокументарна,
унесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N _____/1/_____.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від "____" 
____________ ______ року, реєстраційний N ___/___/___, 
дата видачі "___" ____________ _____ року, видане 
________________, вважати таким, що анульоване.
______

(посада)
______
(підпис)

________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М. П.

Додаток 5
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків)
 акцій при заснуванні акціонерних
товариств (пункт 18 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвід-
чує, що випуск привілейованих іменних акцій, що здійснюється
___________________________________________________
_

(найменування товариства та код за ЄДРПОУ)
на загальну суму ____________________________ гривень,

(сума словами)
номінальною 
вартістю

___________________________ гривень,
(сума словами)

у кількості _______________________________ штук,
(кількість словами)

форма існування - бездокументарна, у тому числі:
класу ________ _______________________________ штук

(кількість словами)
на суму ___________________________ гривень,

(сума словами)
унесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N _____/1/ _______.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від "____" 
____________ ______ року, реєстраційний N ___/___/___, 
дата видачі "___" ____________ _____ року, видане 
_______________, вважати таким, що анульоване.
___________

(посада) 
________
(підпис) 

______________
(ініціали, прізвище уповноваже-

ної особи) 
М. П.

Додаток 6
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних 
товариств (пункт 19 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

________________________________
(найменування товариства)

________________________________
(місцезнаходження)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____-В
"___" ____________ 20__ року м. _______________
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку
___________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________, 
під час розгляду документів, наданих
____________________________________________________

(найменування товариства, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
для реєстрації звіту про результати приватного розміщення 
акцій,
УСТАНОВИЛА:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Ураховуючи вищевикладене та на підставі 
__________________________ Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонер-
них товариств, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 2014 року 
N 692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
_________________ 2014 року за N _____________,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Відмовити __________________________________________
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

у реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій.
______________

(посада)
__________

(підпис)
____________

(ініціали, прізвище уповноваженої 
особи)

М. П.

Додаток 7
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних
товариств (пункт 33 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

«___» ____________ 20__ року N _____
          (дата подання заяви)
 

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку

з відмовою від розміщення акцій
Повне найменування акціонерного товариства, що 
створюється 
Місцезнаходження акціонерного товариства, що 
визначено засновниками 
Запланований розмір статутного капіталу (загальна 
номінальна вартість акцій, які планується розмістити) 
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій 
Засновник (засновники) (або уповноважена(і) 
особа (особи) засновника (засновників)):
____________________________________________

(для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові 
засновника (засновників), уповноваженої(их) особи 

(осіб) засновника (засновників))

___________
(підпис)

____________________________________________
(для юридичних осіб - найменування, код за 

ЄДРПОУ, посада та прізвище, ім'я, по батькові 
особи, що діє від імені юридичної особи)

___________
(підпис)

М. П.

Додаток 8
до Положення про порядок 

реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних 

товариств (пункт 34 розділу I)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ -СТ-А
 "___" ____________ 20__ року м. Київ
Уповноважена особа реєструвального органу _____________
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
відповідно до __________, на підставі ___________ Положен-
ня про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при 
заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 травня 2014 року N 692, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України ______________ 2014 року за N _________,  
та відповідно до документів, наданих на реєстрацію звіту про

результати приватного розміщення акцій/скасування реєстра-
ції випуску акцій
____________________________________________________
___________________________________________________,

(найменування товариства)
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ___________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(найменування товариства)
2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій _______
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 (найменування товариства)
від "___" ___________.____ року N ___/1/20___-Т, видане 
____________________________________________________
___________________________________________________,
 (орган, що видав тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій)
анулювати.
________
(посада)

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 9
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних 
товариств 
(підпункт 1 пункту 1 розділу II)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року N ______
         (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску (випусків) акцій 

Повне найменування акціонерного товариства, що 
створюється 
Місцезнаходження акціонерного товариства, що 
визначено засновниками 
Запланований розмір статутного капіталу 
(загальна номінальна вартість акцій, які планується 
розмістити) 
Номінальна вартість акції 
Загальна кількість акцій, що планується розмістити,
в тому числі:
простих;
привілейованих (у разі якщо планується розмістити 
привілейовані акції з поділом їх на класи, - кількість 
привілейованих акцій кожного класу, що планується 
розмістити) 
Засновник (засновники) (або уповноважена(і) 
особа (особи) засновника (засновників)): 
_________________________________________
________________________________________

(для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові 
засновника (засновників), уповноваженої(их) особи 

(осіб) засновника (засновників)) 

__________
(підпис) 

_________________________________________
________________________________________
(для юридичних осіб - найменування, код за ЄДРПОУ, 
посада та прізвище, ім'я, по батькові особи, що діє від 

імені юридичної особи) 

_________
(підпис) 

М. П.
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Додаток 10
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних
товариств
(підпункт 2 пункту 1 розділу II)

Рішення про приватне розміщення акцій
_______________________________________________

(повне найменування акціонерного товариства, що створюється)
1 Дата проведення зборів засновників
2 Відомості про засновників: 

для юридичних осіб - найменування, місцезнахо-
дження, код за ЄДРПОУ, у разі якщо юридична особа 
має єдиного учасника, - інформація про такого 
учасника, а саме: найменування, місцезнаходження, 
код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові 
(для фізичної особи)
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, місце 
проживання

3 Місцезнаходження товариства, що визначено 
засновниками

4 Заплановані мета та предмет діяльності товариства
5 Запланований розмір статутного капіталу
6 Загальна кількість акцій, що планується розмістити
7 Номінальна вартість акції
8 Тип (типи) акцій, що планується розмістити 
9 У разі якщо планується розмістити акції різного типу, 

- кількість кожного типу акцій, що планується 
розмістити

10 У разі якщо планується розмістити привілейовані 
акції з поділом їх на класи, - кількість привілейова-
них акцій кожного класу, що планується розмістити

11 У разі якщо планується розмістити привілейовані 
акції, - права, які надаються їх власникам, а у разі 
якщо планується розмістити привілейовані акції з 
поділом їх на класи, - права, які надаються їх 
власникам щодо кожного класу окремо

12 Форма існування акцій, які планується розмістити
13 Дата початку та дата закінчення розміщення акцій
14 Строк та порядок оплати акцій (із зазначенням 

джерел та форми оплати акцій)
15 Строк та порядок повернення внесків у разі відмови 

від створення товариства
16 Відомості про засновника (засновників) або 

уповноважену(их) особу (осіб) засновника (засновни-
ків) (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи; 
найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та 
номери телефонів (факсу) - для юридичної особи), 
яким надаються повноваження здійснювати дії, 
пов'язані зі створенням товариства та реєстрацією ви-
пуску акцій

Додаток 11
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних
товариств
(підпункт 1 пункту 1 розділу III)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року N ______
           (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати приватного 

розміщення акцій 
Повне найменування акціонерного товариства 
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження 
Телефон, факс 
Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товари-
ства (загальна номінальна вартість розміщених акцій) 
Номінальна вартість акції 
Загальна кількість акцій, на які розподілено статутний 
капітал (загальна кількість розміщених акцій),
у тому числі:
простих;
привілейованих (у разі якщо розміщено привілейовані 
акції з поділом їх на класи, - кількість розміщених 
привілейованих акцій кожного класу) 
Реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій (реєстраційний номер, дата реєстрації) 

________
(посада)

_________
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Додаток 12 
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних
товариств
(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

Звіт
про результати приватного розміщення акцій

_______________________________________________
(найменування товариства)

Реєстраційний номер тимчасового свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій ___/1/____ -Т.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.
1. Дата початку розміщення акцій: 
2. Дата закінчення розміщення акцій: 
3. Загальна номінальна вартість акцій:
запланованих до розміщення:
фактично розміщених: 
4. Загальна кількість акцій:
запланованих до розміщення:
фактично розміщених:
у тому числі:
простих:
запланованих до розміщення:
фактично розміщених:
привілейованих:
запланованих до розміщення:
фактично розміщених:
(у разі якщо прийнято рішення про розміщення привіле-
йованих акцій з поділом їх на класи, - додатково 
вказують кількість запланованих до розміщення та 
кількість фактично розміщених привілейованих акцій 
кожного класу) 
5. Загальна кількість та сума договорів, укладених при 
здійсненні розміщення акцій 
6. Вклади засновників, внесені як оплата вартості акцій:
1) грошові кошти в національній валюті, внесені як 
оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій) 
2) грошові кошти в іноземній валюті (із зазначенням
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 виду іноземної валюти), внесені як оплата вартості 
акцій (із зазначенням кількості акцій)
3) ринкова вартість майна, майнових і немайнових прав, 
що мають оцінку, внесених як оплата вартості акцій (із 
зазначенням кількості акцій)
4) ринкова вартість емісійних цінних паперів, що 
перебувають в обігу на фондових біржах та внесені як 
оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій) 
7. Розподіл коштів на:
статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості 
розміщених акцій)
додатково вкладений капітал (у сумі перевищення 
фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною 
вартістю) 

 ____________
(посада)

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Додаток 13
до Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) 
акцій при заснуванні акціонерних
товариств
(підпункт 1 пункту 2 розділу III)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року N _____
  (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати приватного 

розміщення акцій та скасування реєстрації випуску 
акцій

Повне найменування акціонерного товариства, що 
створюється 
Місцезнаходження акціонерного товариства, що визна-
чено засновниками 
Запланований розмір статутного капіталу (загальна 
номінальна вартість акцій, які планується розмістити) 
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій 
Засновник (засновники) (або 
уповноважена(і) особа (особи) засновника 
(засновників)): 
_________________________________________
(для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові 
засновника (засновників), уповноваженої(их) осо-
би (осіб) засновника (засновників)) 

____________
(підпис) 

_________________________________________
(для юридичних осіб - найменування, код за 
ЄДРПОУ, посада та прізвище, ім'я, по батькові 
особи, що діє від імені юридичної особи) 

____________
(підпис) 

М. П.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.06.2014  м. Київ  № 727

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
за № 652/25429 18 червня 2014 року 

Про визнання таким, що 
втратило чинність, рішен-
ня Національної комісії з 
цінних паперів та фондо-
вого ринку від 02 жовтня 
2012 року № 1341

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з 
метою здійснення заходів щодо додержання законодав-
ства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
02 жовтня 2012 року № 1341 «Щодо врегулювання питань, 
які виникають у зв’язку з припиненням провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію 
цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції Укра-
їни 24 жовтня 2012 року за № 1781/22093 (зі змінами).

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

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

Голова Комісії            Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.06.2014  м. Київ  № 733

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
25.06.2014 за № 693/25470

Про затвердження Поло-
ження про формування ін-
формаційної бази даних 
про ринок цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та 
пункту 8 статті 8 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» та з метою форму-
вання інформаційної бази даних про ринок цінних папе-
рів, контролю за достовірністю інформації, яка 
оприлюднюється на фондовому ринку, 
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Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про формування інформацій-

ної бази даних про ринок цінних паперів, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку від 24 травня 2001 року № 173 «Про впрова-
дження системи оприлюднення інформації на фондово-
му ринку України», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 06 липня 2001 року за № 568/5759 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 27 травня 2003 року № 233 «Про форму-
вання єдиного інформаційного масиву даних про емітен-
тів цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 25 червня 2003 року за № 516/7837 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання 
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опубліку-
вання цього рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Назарчука.

Голова Комісії              Д.Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
03 червня 2014 року № 733

Зареєстровано в Міністерстві 
 юстиції України 25.06.2014
 за № 693/25470

Положення 
про формування інформаційної бази даних 

про ринок цінних паперів
1. Це Положення визначає перелік інформації, що 

оприлюднюється в інформаційній базі даних про ринок 
цінних паперів, та джерела формування інформаційної 
бази даних про ринок цінних паперів.

2. Реалізація цього Положення передбачає формуван-
ня, функціонування та підтримку інформаційної бази да-
них про ринок цінних паперів в актуалізованому стані на 
рівні сучасних інформаційних технологій. 

3. Інформаційна база даних про ринок цінних паперів 
створюється та утримується Державною установою 
«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 
України» (далі – Агентство) на базі сайта Агентства  
(http://smida.gov.ua) шляхом об’єднання інформації в 
єдиному центрі.

4. Інформація, яка оприлюднюється в інформаційній 
базі даних про ринок цінних паперів, доступна всім заін-
тересованим особам.

5. До інформаційної бази даних про ринок цінних па-
перів включається така інформація:

1) про емітентів цінних паперів:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, види діяльності, прізвище, ім’я, по батькові ке-
рівника;

перелік випусків цінних паперів, за якими видані свідо-
цтва Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія);

зареєстровані проспекти емісії цінних паперів емітен-
та при публічному (відкритому) розміщенні;

перелік власників значних пакетів (10 відсотків і біль-
ше) акцій;

річна інформація про емітента цінних паперів;
квартальна інформація про емітента цінних паперів;
особлива інформація про емітента цінних паперів;
інформація про іпотечні цінні папери та сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю;
інформація в повідомленні про проведення загальних 

зборів;
перелік правопорушень на ринку цінних паперів;
перелік офіційних друкованих видань Комісії з публіка-

ціями інформації про емітента цінних паперів;
біржовий курс;
2) про професійних учасників ринку цінних паперів:
торговців цінними паперами: 
повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження;
номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявнос-

ті), вид професійної діяльності;
інформація про всі вчинені поза фондовою біржею 

торговцем або за його участю правочини щодо емісійних 
цінних паперів;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;
фондові біржі:
повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявнос-

ті), вид професійної діяльності;
інформація про всі вчинені на фондовій біржі право-

чини щодо емісійних цінних паперів;
перелік правопорушень на ринку цінних паперів;
управителів іпотечного покриття:
повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження;
номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявнос-

ті), вид професійної діяльності;
перелік правопорушень на ринку цінних паперів;
депозитарні установи:
повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження;
номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявнос-

ті), вид професійної діяльності;
перелік правопорушень на ринку цінних паперів;
компанії з управління активами та осіб, що здійснюють 

управління активами недержавних пенсійних фондів:
повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження;
номер, дата видачі та строк дії ліцензії (у разі наявнос-

ті), вид професійної діяльності;
регулярна інформація компаній з управління активами 

щодо діяльності інститутів спільного інвестування (далі 
– ІСІ);

нерегулярна інформація компаній з управління акти-
вами щодо діяльності ІСІ;
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інформація щодо скасування реєстрації випуску (ви-
пусків) цінних паперів ІСІ, проспекту (проспектів) емісії 
цінних паперів ІСІ та анулювання свідоцтва (свідоцтв) 
про реєстрацію випуску (випусків) цінних паперів ІСІ;

інформація щодо виключення відомостей про ІСІ з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування;

протоколи засідань наглядової ради корпоративних 
інвестиційних фондів;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;
3) про об’єднання професійних учасників фондового 

ринку, у тому числі саморегулівні організації професій-
них учасників фондового ринку:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження;

номер та дата Свідоцтва про реєстрацію об’єднання 
професійних учасників фондового ринку;

номер та дата Свідоцтва про реєстрацію об’єднання 
як саморегулівної організації професійних учасників 
фондового ринку;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;
4) про уповноважені рейтингові агентства:
повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження;
номер та дата видачі Свідоцтва про включення до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств;

перелік правопорушень на ринку цінних паперів;
5) про аудиторські фірми, які можуть проводити ауди-

торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження;

реєстраційний номер, серія і номер, строк дії Свідо-
цтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів;

6) звіти Комісії, оперативні та аналітичні матеріали щодо 
стану та розвитку фондового ринку, прес-релізи тощо;

7) інформація, що є обов’язковою для оприлюднення і 
публікується в офіційних виданнях Комісії;

8) перелік навчальних закладів, які проводять підго-
товку фахівців фондового ринку.

6. Джерелами формування інформаційної бази даних 
про ринок цінних паперів є:

1) офіційний веб-сайт Комісії (http://nssmc.gov.ua);
2) веб-сайт загальнодоступної інформаційної бази да-

них Комісії про ринок цінних паперів (http://stockmarket.
gov.ua);

3) офіційні друковані видання Комісії;
4) власні веб-сайти учасників фондового ринку;
5) Комісія.
Формування та наповнення інформаційної бази да-

них про ринок цінних паперів здійснюється Агентством 
шляхом перенесення інформації із джерел, визначе-
них у підпунктах 1, 2 і 4 цього пункту, та отримання ін-
формації із джерел, визначених у підпунктах 3 і 5 цьо-
го пункту.

Директор департаменту
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів                       А. Папаіка

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ЗВІТ 
про повторне  відстеження результативності регуляторного акта –

рішення НКЦПФР від 28.05.2013 № 895 «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з 
торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління 

цінними паперами»
 1. Вид та назва регуляторного акта  Рішення НКЦПФР від 28.05.2013 № 895 «Про затвердження Змін до Правил 

(умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяль-
ності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами»

2. Назва виконавця заходів з  відстеження Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта Приведення у відповідність   до вимог: Закону України від 04.07.2012 № 5042 

- VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удоскона-
лення законодавства про цінні папери", зокрема ст.17, 33, 34 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок».

4. Строк виконання заходів з відстеження Через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його 
положень, але не пізніше 2-х років з дня набрання чинності цим актом або 
більшістю його положень

5. Тип відстеження (базове, повторне або 
періодичне)

Повторне

6. Методи одержання результатів відстеження Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного 
акта було застосовано статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відсте-
жувалася результативність, а також способи 
одержання даних

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не 
надходили

8. Кількісні та якісні значення показників 
результативності акта

Показником результативності цього регуляторного акту буде приведення 
регуляторного акта у відповідність до вимог чинного законодавства
Показники результативності регуляторного акта:
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових 
фондів, пов’язаних з дією акта: надходження не передбачаються.
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься
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дія акта: дія акта поширюється на торговців цінними паперами.
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або 
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: виконання вимог 
регуляторного акту не потребує додаткових витрат коштів учасниками ринку цінних 
паперів і не повинно призвести до додаткових затрат часу.
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 
положень акта: поінформованість зазначених осіб забезпечується розміщенням 
проекту регуляторного акта для оприлюднення на офіційному сайті Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку – http://www.nssmc.gov.ua/

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного 
акта та ступеня досягнення визначених 
цілей

Під час проведення заходів з повторного відстеження результативності 
регуляторного акта не було отримано жодних зауважень і пропозицій фізичних 
та юридичних осіб.
Таким чином, неврегульованих та проблемних питань не виявлено.
Отже, цілі державного регулювання досягнуто повністю.

 Голова Комісії                                                                                                                                            Д. Тевелєв

ЗВІТ 
про повторне  відстеження результативності регуляторного акта –

рішення НКЦПФР від 24.10.2013 № 2410 «Про внесення Змін до деяких нормативних актів»
 1. Вид та назва регуляторного акта  Рішення НКЦПФР від 24.10.2013 № 2410 «Про внесення Змін до деяких 

нормативних актів»
2. Назва виконавця заходів з  відстеження Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта Приведення у відповідність   до вимог: Закону України від 04.07.2012 № 5042 

- VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удоско-
налення законодавства про цінні папери", зокрема ст.16, 17 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок».

4. Строк виконання заходів з відстеження Через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його 
положень, але не пізніше 2-х років з дня набрання чинності цим актом або 
більшістю його положень

5. Тип відстеження (базове, повторне або 
періодичне)

Повторне

6. Методи одержання результатів відстеження Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного 
акта було застосовано статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відсте-
жувалася результативність, а також способи 
одержання даних

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не 
надходили

8. Кількісні та якісні значення показників 
результативності акта

Показником результативності цього регуляторного акту буде приведення 
регуляторного акта у відповідність до вимог чинного законодавства
Показники результативності регуляторного акта:
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних з дією акта: надходження не передбачаються.
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюва-
тиметься дія акта: дія акта поширюється на торговців цінними паперами.
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або 
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: виконання вимог 
регуляторного акту не потребує додаткових витрат коштів учасниками ринку 
цінних паперів і не повинно призвести до додаткових затрат часу.
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта: поінформованість зазначених осіб забезпечується 
розміщенням проекту регуляторного акта для оприлюднення на офіційному 
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 
http://www.nssmc.gov.ua/

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного 
акта та ступеня досягнення визначених 
цілей

Під час проведення заходів з повторного відстеження результативності 
регуляторного акта не було отримано жодних зауважень і пропозицій 
фізичних та юридичних осіб.
Таким чином, неврегульованих та проблемних питань не виявлено.
Отже, цілі державного регулювання досягнуто повністю.

 Голова Комісії                                                                                                                                            Д. Тевелєв
ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
На виконання наказу Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку № 786 від 17.08.2011р., повідомляє-

мо, що Прикарпатським територіальним управлінням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних паперів 
у бездокументарній формі здійснено заміну свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного това-
риства «ПРАйД-ІНВЕСТ», 76018, м.Івано-Франківськ, 
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вул.Шевченка, 12, код за ЄДРПОУ: 20536406, загальна 
сума випуску акцій – 1,00 грн, номінальна вартість акції – 
0,01 грн, кількість акцій – 100 шт., номер і дата видачі сві-
доцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній 
формі існування – №10/09/1/98, дата реєстрації: 
13.02.1998р, дата видачі: 03.07.2014 року.

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 №2484, та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за  
№ 822/23354, та відповідно до документів, наданих  
ПрАТ «Племінний завод «Агро-регіон» (08320, Київ-
ська область, Бориспільський район, село Велика Олек-
сандрівка, вул. Гагаріна, буд. 11, код за ЄДРПОУ: 
32054570) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Племінний завод «Агро-регіон» - розпорядження 
№ 38-КФ-З від 1 липня 2014 року.

*     *     *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Прикарпатського територіального управління, 
що діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013р. №2484 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на 
підставі рішення Комісії від 23.07.2013р. №1283 «Про де-
легування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та 
відповідно до пункту 3 Розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 травня 2013 р. за № 822/23354, 
зупинено обіг акцій ПАТ «БЕРІЗКА» (48451, Тернопіль-
ська обл., Бучацький район, селище міського типу Золо-
тий Потік, вул. ПОЛЬОВА,  будинок 1; код ЄДРПОУ: 
05523286) у зв’язку з припиненням діяльності акціонер-
ного товариства шляхом його перетворення – розпоря-
дження № 10 - ПР-2 - З від 04.07.2014 року.

07.07.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РЕЙ ТИН ГО ВІ НО ВИ НИ

Найменування Код за 
ЄДРПОУ

Вид кредитного 
рейтингу

Серія боргового 
інструменту

Дата присвоєння 
кредитного рейтингу

Дата 
останнього 
оновлення 

Рейтинг/
Прогноз

м.Київ
ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» 32486636 боргового зобов’язання А 26.04.2012 18.06.2014 призупинен.
ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» 32486636 боргового зобов’язання B-C 26.04.2012 18.06.2014 призупинен.
ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» 32486636 боргового зобов’язання D-G 26.04.2012 18.06.2014 призупинен.

Найменування Код за 
ЄДРПОУ

Вид кредитного 
рейтингу

Серія боргового 
інструменту

Дата 
присвоєння 

Дата останнього 
оновлення

Рейтинг/
Прогноз

Сумська міська рада боргового зобов’язання А 12.06.2013 17.06.2014 uaА-/стаб.
АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 замовника - 09.09.2013 17.06.2014 UaА+/стаб.
ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» 32486636 боргового зобов’язання А 26.04.2012 18.06.2014 призупинен.
ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» 32486636 боргового зобов’язання В-С 26.04.2012 18.06.2014 призупинен.
ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» 32486636 боргового зобов’язання D-G 26.04.2012 18.06.2014 призупинен.
ПАТ «АКБ «Київ» 14371869 замовника - 28.12.2012 24.06.2014 uaBBB-/стаб.
ТОВ «БУРАТ-АГРО» 30152327 боргового зобов’язання А 19.07.2013 25.06. 2014 uaA/стаб.
ТОВ «БУРАТ-АГРО» 30152327 боргового зобов’язання В,С 17.02.2013 25.06.2014 uaA/стаб.
Черкаська міська рада - боргового зобов’язання В 14.12.2012 26.06.2014 uaBBB/стаб.
Донецька міська рада боргового зобов’язання Е 20.06.2013 26.06.2014 призупинен.
ТОВ «К.А.Н.» 31611715 боргового зобов’язання A 03.02.2014 27.06.2014 uaBBB-/стаб.

*Кредитні рейтинги, визначення яких є обов`язковим згідно з законодавством України

Список емітентів цільових облігацій, які мають кредитні рейтинги Товариства 
з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕйТИНГОВЕ АГЕНТСТВО» 

станом на 01.07.2014 р.

Кредитні рейтинги*, присвоєні  та оновлені Товариством з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕйТИНГОВЕ АГЕНТСТВО» у  червні  2014 року

Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 17.01.2013 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):  

 (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №126, 8 липня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“РАйФФАйЗЕН БАНК АВАЛЬ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "РАйФФАйЗЕН бАНК 
АВАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 14305909
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 490-88-01 (044) 285-32-31

5. Електронна поштова 
адреса

info@aval.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.aval.ua/about/for_
publication/

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

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» на 

пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30 черв-
ня 2014 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» __ липня 2014 року, повiдомляє 
про збiльшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк 
Iнтернацiональ АГ у статутному капiталi Банку з 96,4363 вiдсотка до 
96,4379 вiдсотка загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Розмiр пакета голосуючих акцiй Банку, що належить Райффайзен 
Банк Iнтернацiональ АГ, становить 28 909 899 498 штук. 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ зареєстрований в реєстрi 
компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m; 
мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, 
Австрiя. Збiльшення пакету простих iменних акцiй у власностi 
iстотного учасника в Банку вiдбулося у зв’язку з придбанням акцiй на 
вторинному ринку.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 
2. Найменування 
посади 
Голова Правлiння

________ Лавренчук Володимир 
Миколайович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.07.2014

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДIВI БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДIВI БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол №2014/07/03-1-СР 

вiд 03.07.2014р.) прийнято рiшення про звiльнення Козирева Олексiя 
Олександровича з посади Заступника Голови Правлiння - Директора Каз-
начейства, Члена Правлiння 03.07.2014р. на пiдставi його заяви про 
звiльнення вiд 19.06.2014р. та рiшення Спостережної ради. Згода на роз-
криття персональних даних зазначеною особою не надана. Часткою в 
статутному капiталi ПАТ «ДIВI БАНК» не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Директора Казначей-
ства перебував з 01.09.2011р. по 04.02.2014р., Заступника Голови 
Правлiння, члена Правлiння - з 04.02.2014р. Замiсть посадової особи 
нiкого не призначено.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

В.о. Голови Правління 
ПАТ «ДІВІ БАНК»   К.В. Сєрьогін

«04» липня 2014р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15343»
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації про емітента
I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товари-
ство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343»; 2.Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ - 03118179; 3.Місцезнаходження - 37300, 
Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червоноармійська, 152; 4.Міжмісь-
кий код, телефон та факс- (05358) 21079; 5.Електронна поштова 
адреса – PATP@ukrpost.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://03118179.smida.gov.ua; 7.Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу IІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу III цього положення - Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II.Текст повідомлення
ПрАТ «Пирятинське АТП- 15343» 07.07.2014р. отримало інформа-

цію від власника акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про 
акціонерні товариства» та повідомляє про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 

«фізична особа», яка володіла 463 473 шт. або 77,85% голосуючих 
акцій, не володіє голосуючими акціями емітента;

«фізична особа», яка не володіла акціями емітента, придбала у 
володіння пакет акцій загальною кількістю 463 473 шт. або 77,85% 
голосуючих акцій та володіє 463 473 шт. або 77,85% голосуючих акцій 
емітента.

III.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

2. Директор          С.М.Паєвський 
                                              (підпис)                       07.07.2014 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй IННОВАЦIйНИй БАНК»

1.2 Код за ЄДРПОУ: 05839888 
1.3 Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а
1.4 Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 247 20 07, 
                    044 247 22 20
1.5 Електронна поштова адреса: office@ukrinbank.com 
1.6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ukrinbank.com
1.7 Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2.Текст повідомлення

4 липня 2014 року ПАТ «УКРІНБАНК» ( далі – Банк), із повідомлення 
акціонера – фізичної особи, стало відомо що після придбання акцій до-
даткової емісії Банку, акціонер – фізична особа збільшила пакет з 
3 045 694 801 до 10 095 694 801 голосуючої акції.

За наслідками придбання зазначеного пакету голосуючих акцій, змі-
нився розмір частки у статутному капіталі Банку з 9,99 % до 24,93 %.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

Голова Правління                                              А.Я. Жуков 04.07.2014
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Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

« ЛІКО-ХОЛДІНГ» код за ЄДРПОУ 16307284
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер №196/2/2013-Т.
Дата реєстрації «25» жовтня 2013 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 15.11.2013 року.

фактична  14.04.2014 року.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 01.11.2014 року.

фактична 18.04.2014 року. 
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) 
шт.

фактично розміщених 150 000 
(сто п’ятдесят тисяч) шт.

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

7 800 000,00 (сім мільйонів 
вісімсот тисяч гривень 
00 копійок) грн.

фактично розміщених, грн 7 800 000,00 (сім мільйонів 
вісімсот тисяч гривень 
00 копійок) грн.

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

7 800 000,00 (сім мільйонів 
вісімсот тисяч гривень 
00 копійок) грн.

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами виконавчо-
го органу**

Кількість (шт.): 

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

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

Від емітента:
Генеральний директор

(посада)
____________

(підпис)
М. П.

Олійник Володимир 
Михайлович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:

Генеральний директор
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Величко Ольга Володими-
рівна

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від андеррайтера:

Директор 
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Черно Олена Ігорівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, 
через яку

здійснено публічне
розміщення обліга-

цій***:
Директор 
(посада)

________________
(підпис) М. П.

Шишков Станіслав 
Євгенійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від Центрального

депозитарію цінних
паперів:

________________
(посада)

________________
(підпис) М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

« ЛІКО-ХОЛДІНГ» 
код за ЄДРПОУ 16307284

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер №195/2/2013-Т.
Дата реєстрації «25» жовтня 2013 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 15.11.2013 року.

фактична  14.04.2014 року.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

 01.11.2014 року.

фактична 18.04.2014 року. 
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

 1 500 000 (один мільйон п’ятсот 
тисяч) шт.

фактично розміщених 1 500 000 (один мільйон п’ятсот 
тисяч) шт.

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

 78 000 000,00 (сімдесят вісім 
мільйонів гривень 00 копійок) 
грн.

фактично розміщених, грн  78 000 000,00 (сімдесят вісім 
мільйонів гривень 00 копійок) 
грн.

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

 78 000 000,00 (сімдесят вісім 
мільйонів гривень 00 копійок) 
грн.

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) 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): 

Від емітента:
Генеральний директор

(посада)
____________

(підпис)
М. П.

Олійник Володимир 
Михайлович 

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:

Генеральний директор
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Величко Ольга 
Володимирівна

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від андеррайтера:

Директор 
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Черно Олена Ігорівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку
здійснено публічне
розміщення облігацій***:

Директор 
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Шишков Станіслав 
Євгенійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від Центрального
депозитарію цінних 
паперів:

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

« ЛІКО-ХОЛДІНГ» 
код за ЄДРПОУ 16307284

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер №194/2/2013-Т.
Дата реєстрації «25» жовтня 2013 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

 15.11.2013 року.

фактична  14.04.2014 року.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

 01.11.2014 року.

фактична 16.04.2014 року. 
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з рішенням про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

 1 500 000 (один мільйон 
п’ятсот тисяч) шт.

фактично розміщених 1 500 000 (один мільйон 
п’ятсот тисяч) шт.

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

 78 000 000,00 (сімдесят 
вісім мільйонів гривень 
00 копійок ) грн.

фактично розміщених, грн  78 000 000,00 (сімдесят 
вісім мільйонів гривень 
00 копійок) грн.

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками 
у процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

 78 000 000,00 (сімдесят 
вісім мільйонів гривень 
00 копійок) грн.

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) 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): 

Від емітента:
Генеральний директор

(посада)
____________

(підпис)
М. П.

Олійник Володимир 
Михайлович 

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:

Генеральний директор
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Величко Ольга 
Володимирівна

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від андеррайтера:

Директор 
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Черно Олена Ігорівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення 
облігацій***:

Директор 
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Шишков Станіслав 
Євгенійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від Центрального депозитарію цінних паперів:

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АГРОФОРТ»

Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34378735
Місцезнаходження: Україна, 09200, м. Кагарлик, вул. Незалежностi, 22
тел/факс: (04573) 548 04, 548 04; E-mail: info@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://34378735.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Згідно з рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 3 

від 03.07.2014р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: 
Звільнено. Президент Товариства – Косюк Юрій Анатолійович (згоду 

на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 03.07.2014р. 
на підставі поданої заяви про звільнення з посади Президента Товариства 
та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства (Протокол №3 про результати заочного голосування від 03.07.2014р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 
22.04.2011р. по 03.07.2014р.

Призначено. Виконуючий обов’язки Президента Товариства – Мельник 
Юрій Федорович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 03.07.2014р. замість звільненого Президента Товариства та 
на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 
(Протокол №3 про результати заочного голосування від 03.07.2014р.). 
Строк, на який призначено особу – до переобрання. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п’яти років: ПАТ «Миронівський хлібопродукт» перший заступник Голо-
ви правління, Заступник голови правління ПАТ «МЗВКК», заступник 
генерального директора ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Катери-
нопільський елеватор», Генеральний директор ТОВ «Баффало»,  
ТОВ «ІВК «Рідний край», ТОВ «Зерновий край», ТОВ «Урожайна країна», 
ТОВ «Агропостач».

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

Директор ПрАТ «Агрофорт»           Онука Людмила Валентинівна,
03.07.2014р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИй БАНК «СТОЛИЧНИй» 

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

Акціонерний Банк «СТОЛИЧНИЙ»
Код за ЄДРПОУ 20028816
Місцезнаходження 40035, м. Суми, вул. Харківська, 1
Міжміський код, телефон та 
факс 

(0542) 65-98-15

Електронна поштова адреса info@cap.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://stolychnyi.ua/osobliva-
nformaczya/131-povdomlennya-pro-
viniknennya-osoblivo-nformacz-pro-
emtenta-07072014.html

Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

2. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» було прийняте рішення 

про закриття Конотопського відділення № 3 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» з 
18.07.2014р. (протокол № 58 від 07.07.2014р.). Підстава: в зв’язку з збит-
ковістю відділення.

Повне найменування відділення: Конотопське відділення № 3 Публіч-
ного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку «СТОЛИЧНИЙ».

Місцезнаходження: 41600, Сумська обл.., м. Конотоп, вул. Генерала 
Тхора, 4-6.

Відділення виконувало функції з проведення банківських операцій та 
надання послуг відповідно до Положення про Конотопське відділення  
№ 3 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ».

3. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

 Голова Правління 
ПАТ АБ «СТОЛИЧНИй»           Г. М. Шульженко

07.07.2014



27

№126, 8 липня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-КАПIТАЛ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
ТОВАРИСТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «КОМПАНiЯ З 

УПРАВЛiННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-КАПiТАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ
35677371
3. Місцезнаходження
03067, місто Київ, вул.  Машинобудiвна, б. 37

4. Міжміський код, телефон та факс
тел.+380-44-456-71-11, факс +380-44-456-71-11
5. Електронна поштова адреса
oz@inscap.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://esco-capital.uafin.net/documents/rozkrittya-informaciy-emitentom-

cinnih-paperiv
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

II. Текст повідомлення

№ 
з/п

Дія 
(лістинг/

делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Наймену-
вання 

фондової 
біржі

Дата дії

Вид 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Номі-
нальна 

вартість 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Кіль-
кість 

цінних 
паперів, 

щодо 
яких 

вчинена 
дія

Частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, яку 
складають 

цінні папери, 
щодо яких 

вчинена дія 
(у відсотках)

Дата 
реєстрації 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 
вчинена 

дія

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Найменуван-
ня органу, що 

здійснив 
державну 

реєстрацію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Тип цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена 

дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 делістинг ПАТ 

"Україн-
ська 

бiржа"

Дата, коли 
емітенту стало 

відомо чи коли він 
мав дізнатися про 

делістинг його 
цінних паперів 

01.07.2014

Облігація 
підприєм-

ства 
дисконт-

на

1000.00 10000 50 18.04.2012 31/2/2012 Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

Облігація 
підприєм-

ства 
дисконтна 

бездокумен-
тарна 
іменна 

Зміст інформації:
Дата вчинення дiї - 01.07.2014 року. 
Дiя - делiстинг. 
Рiшенням котирувальної комiсiї ПАТ "Українська бiржа" №1273 вiд 27.06.2014 року, iменнi дисконтнi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї бездокументар-
ної форми iснування серiї А ТОВ "КУА "ЕСКО-КАПIТАЛ" з 01.07.2014 року виключено з бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" та переведено в 
категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п.17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ "Українська бiржа", у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних 
паперiв лiстинговим вимогам (наявнiсть бiржового курсу, середньомiсячна вартiсть бiржових угод), визначеним п. 4.2 Положення про функцiонування 
фондових бiрж, затвердженого Рiшенням НКЦПФ №1688 вiд 22.11.2012р.
2 делістинг ПАТ 

"Україн-
ська 

бiржа"

Дата, коли 
емітенту стало 

відомо чи коли він 
мав дізнатися про 

делістинг його 
цінних паперів 

01.07.2014

Облігація 
підприєм-

ства 
дисконт-

на

1000.00 10000 50 18.04.2012 32/2/2012 Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

Облігація 
підприєм-

ства 
дисконтна 

бездокумен-
тарна 
іменна 

Зміст інформації:
Дата вчинення дiї - 01.07.2014 року. 
Дiя - делiстинг. 
Рiшенням котирувальної комiсiї ПАТ "Українська бiржа" №1273 вiд 27.06.2014 року, iменнi дисконтнi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї бездокументар-
ної форми iснування серiї В ТОВ "КУА "ЕСКО-КАПIТАЛ" з 01.07.2014 року виключено з бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" та переведено в 
категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п.17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ "Українська бiржа", у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних 
паперiв лiстинговим вимогам (наявнiсть бiржового курсу, середньомiсячна вартiсть бiржових угод), визначеним п. 4.2 Положення про функцiонування 
фондових бiрж, затвердженого Рiшенням НКЦПФ №1688 вiд 22.11.2012р.
3 делістинг ПАТ 

"Україн-
ська 

бiржа"

Дата, коли 
емітенту стало 

відомо чи коли він 
мав дізнатися про 

делістинг його 
цінних паперів 

01.07.2014

Облігація 
підприєм-

ства 
дисконт-

на

1000.00 10000 50 18.04.2012 33/2/2012 Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

Облігація 
підприєм-

ства 
дисконтна 

бездокумен-
тарна 
іменна 

Зміст інформації:
Дата вчинення дiї - 01.07.2014 року. 
Дiя - делiстинг. 
Рiшенням котирувальної комiсiї ПАТ "Українська бiржа" №1273 вiд 27.06.2014 року, iменнi дисконтнi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї бездокументар-
ної форми iснування серiї С ТОВ "КУА "ЕСКО-КАПIТАЛ" з 01.07.2014 року виключено з бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" та переведено в 
категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п.17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ "Українська бiржа", у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних 
паперiв лiстинговим вимогам (наявнiсть бiржового курсу, середньомiсячна вартiсть бiржових угод), визначеним п. 4.2 Положення про функцiонування 
фондових бiрж, затвердженого Рiшенням НКЦПФ №1688 вiд 22.11.2012р.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 

законодаввом.
2. Директор ______________ 

(підпис)
Заленська О. В. 

(ініціали та прізвище керівника)
 М. П. ____________ 

(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №126, 8 липня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформаціїемітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС"; 2.Код за ЄДРПОУ
емітента: 38837796; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-56-75; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@oil-investments.com.ua; 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.oil-investments.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 03.07.2014 р.
Повiдомляємо, що 03.07.2014 р., вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне

товариство "Нацiональний депозитарiй України" була отримана довiдка,
щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 5% та бiльше вiдсотками
статутного капiталу емiтента, станом на 01.07.2014 р., відповідно до да-
них реєстру власників іменних цінних паперів Товариства сформованого
станом на 01.07.2014 р., згiдно якої вiдбулися наступнi змiни власникiв ак-
цiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у
зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10
відсотків загальної кількості голосуючих акцій:

Юридична особа - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БУДІН-
ВЕСТ  4" (код за ЄДРПОУ 36295787 ), місцезнаходження : Україна 49051
,вул. Винокурова,буд. 5, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 20,0000 % (2002000
шт.)

Розмір зменшення пакета акцій акціонера - 0,0088 % (878 шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 19,9912 % (2001122

шт.) 
Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10

відсотків загальної кількості голосуючих акцій:
Юридична особа - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "АВТОМЕ-

ХАНІЗАЦІЯ" (код за ЄДРПОУ 36906459 ), місцезнаходження : Україна
49051, вул. Винокурова, буд. 5, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська об-
ласть; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 79,9141 % (7999400
шт.)

Розмір зменшення пакета акцій акціонера - 49,9501 % (5000000 шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 29,9640 % (2999400

шт.) 
Пакет власника акцій   становить 10 і більше відсотків голосуючих ак-

цій:
Юридична особа- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОД ІН-

ВЕСТ" ( Код за ЄДРПОУ  34927676), місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Винокурова, будинок 5;

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 0 % (0 шт.) 
Розмір збільшення  пакета акцій акціонера - 40,9590 % (4100000 шт.) 
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 40,9590 %  (4100000

шт.) 
ІІІ. Підпис

1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади - Генеральний директор  ПАТ "ОЙЛ ІНВЕС-
ТМЕНТС" Воля Володимир Андрійович. 04.07.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛЕМIННЕ ПТАХОГОСПОДАРСТВО
"КОМУНАРСЬКЕ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00851525
3. Місцезнаходження: 94331, смт. Селезнівка, вул. Набережна, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (06441)-98-2-32 (06441)-98-2-35
5. Електронна поштова адреса: pph_komunarske@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.komunarske.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою Товариства на

підставі протоколу №4 від 04.07.2014 р. Посадова особа Чуваков Леонід
Васильович (паспортні дані не наводяться у зв'язку з тим, що посадова
особа не надала згоди на розголошення персональних даних), який зай-
мав посаду Члена Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0,2%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
04.07.2011 р.

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою Товариства на
підставі протоколу №4 від 04.07.2014 р. Посадова особа Гусак Наталія
Миколаївна (паспортні дані не наводяться у зв'язку з тим, що посадова
особа не надала згоди на розголошення персональних даних), яка зай-
мала посаду Члена Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0,295%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
29.12.2005 р.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою Товариства на
підставі протоколу №4 від 04.07.2014 р. Посадова особа Чуваков Леонід
Васильович (паспортні дані не наводяться у зв'язку з тим, що посадова
особа не надала згоди на розголошення персональних даних), призначе-
ний на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента 0,2%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який призначено особу: на 2 роки до 04.07.2016 р. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний агро-
ном, Член Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 14732 простих іменних акцій.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою Товариства на
підставі протоколу №4 від 04.07.2014 р. Посадова особа Роменський Ан-
дрій Юрійович (паспортні дані не наводяться у зв'язку з тим, що посадо-
ва особа не надала згоди на розголошення персональних даних), призна-
чений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який призначено особу: на 2 роки до 04.07.2016 р. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: оператор вер-
статів з ЧПУ 3 розряду, асфальтобетонщик, бухгалтер, головний бухгал-
тер. Пакетом акцій емітента не володіє.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Голова правління Поляков Сергій Павлович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІйНИй БАНК

«ПІВДЕНКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 
19358767
3. Місцезнаходження 
83015 м.Донецьк пр. Ватутіна, 33-А
4. Міжміський код, телефон та факс 
/062/305-12-18 /062/305-12-18
5. Електронна поштова адреса 
tcb@ucb-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.pivdencombank.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу  ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення 

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій

2. Текст повідомлення 
Відповідно до Зведених облікових реєстрів власників цінних паперів 

станом на 30 червня 2014р., який отримано від депозитарія ПАТ «НДУ» 
02.07.2014р., відбулися зміни пакетів власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій:

Пакет власника акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОІВДАЛЬ-
НІСТЮ «ГЛОБУС ПЛЮС», місцезнаходження 83086, м. Донецьк, вул. Пер-
вомайська, б. 28-А, який становив 10,0000% статутного капіталу емітента 
(2 691 940 шт. простих іменних акцій або 26 919 400,00 грн. за номіналом 
та 2 808 060 шт. привілейованих іменних акцій або 28 080 600,00 грн. за 
номіналом) збільшився до 23,9967% статутного капіталу емітента  
(8 026 940 шт. простих іменних акцій або 80 269 400,00 грн. за номіналом 
та 5 171 237 шт. привілейованих іменних акцій або 51 712 370,00 грн. за 
номіналом);

Пакет власника акцій ЦИПЛАКОВА РУСЛАНА ПЕТРОВИЧА (Пас-
порт серія ВК №190417, виданий Ленінським РВ УМВС України у 
м.  Донецьку 31.08.2005 р.), який становив 49,7405% статутного капі-
талу емітента (24 994 073 шт. простих іменних акцій або 
249 940 730,00  грн. за номіналом та 2 363 177 шт. привілейованих 
іменних акцій або 23 631 770,00 грн. за номіналом) зменшився до 0% 
статутного капіталу емітента.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 

Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладів 
фізичних осіб на тимчасову 
адміністрацію в ПАТ «КБ 
«ПІВДЕНКОМБАНК»

А.А.Маляренко 

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 02.07.2014
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Страхова Ком-
панія «ПРОВІДНА», місцезнаходження: 03049, м. Київ, проспект Повітроф-
лотський, 25, відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 11 серпня 2014 року о 10.00 за адресою: 01032, 
м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, 6 поверх, конференц-зал. Реєстрація 
акціонерів з 9.00 до 09.30 

Порядок денний
1) Про обрання членів лічильної комісії, секретаря позачергових 

Загальних зборів акціонерів.
2) Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
3) Обрання членів Наглядової ради.
На засіданні Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» 04 липня 2014 

року (Протокол № 8/14-ПрАТ) датою складення переліку акціонерів, які ма-

ють право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК 
«ПРОВІДНА», встановлена – станом на 24-00 годину 05 серпня 2014 року.

Матеріали (інформація) щодо порядку денного позачергових Загальних 
зборів та матеріали (інформація) необхідні для прийняття рішень з питань 
порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам ПрАТ «СК 
«ПРОВІДНА» за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 
37/122, 6 поверх, Юридичний департамент у робочі дні з 10-00 до 16-00 та 
під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Керівник напрямку з корпоративного управління Мандрикі-
на Владислава Вікторівна.

Для реєстрації у позачергових зборах акціонерів з собою необхідно 
мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених пред-
ставників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену 
відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефонами (044) 492 18 18
Уповноважений Наглядовою радою 
Т.в.о. Голови Правління             Н.В. Мовсесян 

07.07.14р. 
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№126, 8 липня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
про проведення Позачергових Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВСЬКИй СТРАХОВИй ДІМ »

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім » (надалі - 
Товариство), код ЄДРПОУ: 25201716, місцезнаходження якого: 04053,  
м. Київ, вул. Артема, 37-41, повідомляє про проведення Позачергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Позачергові Загальні збо-
ри») 07 серпня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04053,  
м. Київ, вул. Артема, 37-41, (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Позачергових Загальних зборах 
буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адре-
сою, початок реєстрації - о 10 годині 00 хвилин , закінчення реєстрації 
- о 10 годині 45 хвилин 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових За-
гальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год.  
04 серпня 2014 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК  ДЕННИй ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

Обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних зборів Това-1. 
риства.

Обрання Голови та секретаря Позачергових Загальних зборів То-2. 
вариства.

Затвердження порядку (регламенту) проведення Позачергових 3. 
Загальних зборів Товариства.

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-4. 
кладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в 
новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства 
на підписання Статуту в новій редакції.

Затвердження в новій редакції внутрішніх Положень Товариства: 5. 
Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову 
раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства; По-
ложення про Ревізійну комісію Товариства.

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-6. 
тися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення.

Для  реєстрації на участь у Позачергових Загальних зборах акціо-
нер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт 
та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних збо-
рів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 04053,  
м. Київ, вул. Артема, 37-41, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день про-
ведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відпові-
дальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Бойко Микола Миколайович.

Довідки за телефоном (044) 251-12-00. 

Повідомлення про виникнення особливої інформаціїемітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС"; 2.Код за ЄДРПОУ
емітента: 38837796; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-56-75; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@oil-investments.com.ua; 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.oil-investments.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 03.07.2014 р.
Повiдомляємо, що 03.07.2014 р., вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне

товариство "Нацiональний депозитарiй України" була отримана довiдка,
щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 5% та бiльше вiдсотками
статутного капiталу емiтента, станом на 01.07.2014 р., відповідно до да-
них реєстру власників іменних цінних паперів Товариства сформованого
станом на 01.07.2014 р., згiдно якої вiдбулися наступнi змiни власникiв ак-
цiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у
зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10
відсотків загальної кількості голосуючих акцій:

Юридична особа - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БУДІН-
ВЕСТ  4" (код за ЄДРПОУ 36295787 ), місцезнаходження : Україна 49051
,вул. Винокурова,буд. 5, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 20,0000 % (2002000
шт.)

Розмір зменшення пакета акцій акціонера - 0,0088 % (878 шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 19,9912 % (2001122

шт.) 
Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10

відсотків загальної кількості голосуючих акцій:
Юридична особа - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "АВТОМЕ-

ХАНІЗАЦІЯ" (код за ЄДРПОУ 36906459 ), місцезнаходження : Україна
49051, вул. Винокурова, буд. 5, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська об-
ласть; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 79,9141 % (7999400
шт.)

Розмір зменшення пакета акцій акціонера - 49,9501 % (5000000 шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 29,9640 % (2999400

шт.) 
Пакет власника акцій   становить 10 і більше відсотків голосуючих ак-

цій:
Юридична особа- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОД ІН-

ВЕСТ" ( Код за ЄДРПОУ  34927676), місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Винокурова, будинок 5;

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 0 % (0 шт.) 
Розмір збільшення  пакета акцій акціонера - 40,9590 % (4100000 шт.) 
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 40,9590 %  (4100000

шт.) 
ІІІ. Підпис

1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади - Генеральний директор  ПАТ "ОЙЛ ІНВЕС-
ТМЕНТС" Воля Володимир Андрійович. 04.07.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛЕМIННЕ ПТАХОГОСПОДАРСТВО
"КОМУНАРСЬКЕ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00851525
3. Місцезнаходження: 94331, смт. Селезнівка, вул. Набережна, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (06441)-98-2-32 (06441)-98-2-35
5. Електронна поштова адреса: pph_komunarske@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.komunarske.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою Товариства на

підставі протоколу №4 від 04.07.2014 р. Посадова особа Чуваков Леонід
Васильович (паспортні дані не наводяться у зв'язку з тим, що посадова
особа не надала згоди на розголошення персональних даних), який зай-
мав посаду Члена Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0,2%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
04.07.2011 р.

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою Товариства на
підставі протоколу №4 від 04.07.2014 р. Посадова особа Гусак Наталія
Миколаївна (паспортні дані не наводяться у зв'язку з тим, що посадова
особа не надала згоди на розголошення персональних даних), яка зай-
мала посаду Члена Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0,295%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
29.12.2005 р.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою Товариства на
підставі протоколу №4 від 04.07.2014 р. Посадова особа Чуваков Леонід
Васильович (паспортні дані не наводяться у зв'язку з тим, що посадова
особа не надала згоди на розголошення персональних даних), призначе-
ний на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента 0,2%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який призначено особу: на 2 роки до 04.07.2016 р. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний агро-
ном, Член Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 14732 простих іменних акцій.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою Товариства на
підставі протоколу №4 від 04.07.2014 р. Посадова особа Роменський Ан-
дрій Юрійович (паспортні дані не наводяться у зв'язку з тим, що посадо-
ва особа не надала згоди на розголошення персональних даних), призна-
чений на посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який призначено особу: на 2 роки до 04.07.2016 р. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: оператор вер-
статів з ЧПУ 3 розряду, асфальтобетонщик, бухгалтер, головний бухгал-
тер. Пакетом акцій емітента не володіє.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Голова правління Поляков Сергій Павлович
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НКЦПФР завершила роботу над рішенням, 
що врегульовує питання виплати доходів 
за цінними паперами у грошових коштах
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) прийняла рішення «Про внесення 
змін до Положення про провадження депозитарної ді-
яльності» на своєму плановому засіданні 2 липня 
2014 року.

Документом вносяться корективи щодо врегулювання 
питань, які виникають під час реалізації механізму ви-
плати доходів за цінними паперами у вигляді грошових 
коштів. Зокрема, Змінами визначено дії емітента, Цен-
трального депозитарію, депозитарних установ та 
депозитаріїв-кореспондентів згідно з Правилами Розра-
хункового центру та іншими внутрішніми документами 
Центрального депозитарію. Але вони стосуються лише 
тих ситуацій, коли умовами договору про обслуговуван-

ня випусків цінних паперів між емітентом і Центральним 
депозитарієм передбачено, що останній мусить забезпе-
чити здійснення емітентом виплати доходів за цінними 
паперами у грошових коштах.

Нагадаємо, що Комісія отримала низку запитів від про-
фучасників фондового ринку щодо недостатньої урегу-
льованості законодавством процедури виплати емітен-
том доходів за цінними паперами, тому з особливою 
увагою поставилася до підготовки цього документа. Та-
ким чином, остаточний варіант Положення є досить зба-
лансованим в частині захисту інтересів усіх учасників 
фондового ринку й держави загалом. Зокрема, в нині 
прийнятій редакції Положення враховані пропозиції На-
ціонального депозитарію України, Професійної асоціації 
реєстраторів і депозитаріїв та Асоціації «Фондове парт-
нерство». 

Наразі документ готується для подачі на реєстрацію 
до Міністерства юстиції України.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІМЕКСБАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК»
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товари-

ство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 20971504
Місцезнаходження емітента: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-А 
Міжміський код, телефон
та факс емітента: /0482/ 39-29-29; 39-29-05
Електронна поштова адреса: atsvetkova@imexbank.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.imexbank.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів ста-

ном на 30.06.2014 р., отриманого АТ «ІМЕКСБАНК» 03.07.2014 р. 
від депозитарію ПАТ «НДУ», відбулися наступні зміни:

Пакет власника акцій «фізичної особи» зменшився, але стано-
вить не менше 10 відсотків голосуючих акцій.

Розмір частки акціонера до зміни - 41,0608% від статутного капі-
талу (5 296 840 акцій).

Розмір частки акціонера після зміни - 36,7917% від статутного 
капіталу (5 297 999 акцій).

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

Заступник Голови Правління 
АТ «ІМЕКСБАНК» ________________________ І. І. Краюшкіна

04.07.2014

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента:1.1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО»
Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою 1.2. 

відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 321042541.3. 
Місце знаходження емітента: 03056, Київ, проспект Науки, буд. №81.4. 
Міжміський код та телефон, факс: (044) 393-94-04; (044) 393-94-181.5. 
Електронна поштова адреса: 1.6. gorchakov.k@eko.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 1.7. 

емітентом для розкриття інформації: http://www.eko.com.ua/view.news/
mode.view/id.151/ 

Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб емі-1.8. 
тента.

2. Текст повідомлення:
Відповідно Наказу про переведення на іншу роботу № ЭК/К-125 вiд 

07.07.2014 р. посадова особа, виконуюча обов`язки Головного бухгалтера 
Зарва Антонiна Борисiвна (паспорт СВ247815, виданий Комунарський РВ 
УМВС України в Запорiжськiй обл. 26.07.2000 р.) переведена на посаду 
Головного бухгалтера.

3.Підпис.
Генеральний директор О.Б. Ференець підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством, 07.07.2014.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНІВСЬКИй ХЛІБОПРОДУКТ» 

(місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка,  
вул. Елеваторна,1, код ЄДРПОУ – 25412361) (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться 11 серпня 2014 року об 12 год.за адресою: 
Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, при-
міщення актового залу.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у за-
гальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів (Укра-
їна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, приміщення 
актового залу) з 11-00 до 11-45. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 05 серпня 2014р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(ПОРЯДОК ДЕННИй):

Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припи-1. 
нення їх повноважень

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-2. 
ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Про звільнення Голови правління Товариства.3. 
Про обрання Голови правління Товариства.4. 
Про уповноваження Наглядової ради Товариства на закриття (лікві-5. 

дацію) відокремлених підрозділів та/або філій Товариства
Для реєстрації при собі мати:
- Акціонерам - паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на пра-

во участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: Україна, м.Київ, вул. Ак.Заболотного, 158 з понеділка по п’ятницю з 
10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Глебова Г.В. Довідки за телефо-
ном: (044) 207-00-40

Правління

НОВИНИ
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Brent дешевеет в ожидании роста поставок 
из Ливии, торгуется на уровне $110,75 за 

баррель
Нефть Brent дешевеет в понедельник в ожидании уве-

личения поставок из Ливии, сообщает агентство 
Bloomberg.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондон-
ской бирже ICE Futures к 8:25 мск в понедельник выросли 
в цене на $0,11 (0,1%) - до $110,75 за баррель. К закрытию 
рынка в пятницу стоимость этих контрактов опустилась 
на $0,36 (0,32%) и составила $110,64 за баррель.

За прошедшую неделю Brent подешевела на 2,4%. 
Ливия в ближайшее время начнет в полной мере задей-
ствовать мощности терминалов Эс-Сидр и Рас-Лануф, 
заново открытые после почти годовой блокады повстан-
цами, отметил представитель ливийской госкомпании 
National Oil Corp. Мухаммед эль-Харари.

Совокупная пропускная способность двух термина-
лов, занимающих 1-е и 3-е место по величине в стране, 
составляет 560 тыс. баррелей нефти в сутки.

«Цены на нефть, вероятно, будут оставаться 
стабильными, - отмечает сырьевой аналитик Fat Prophets 
в Сиднее Дэвид Леннокс. - Все ждут увеличения поста-
вок из Ливии и, помимо этого, сигналов распростране-
ния иракского конфликта на южную часть страны нет».

Конфликт в Ираке не затронул южную часть страны, 
на долю которой приходится более 75% добываемой в 
стране нефти. Как ожидается, в этом месяце Ирак будет 
экспортировать в среднем 2,8 млн баррелей нефти в 
сутки, что близко к рекордному уровню.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьши-
лась на $0,07 (0,07%) по сравнению с уровнем 3 июля - до 
$103,99 за баррель. По итогам торгов в четверг эти 
контракты подешевели на $0,42 (0,4%) - до $104,06 за бар-
рель. В пятницу торги фьючерсами на WTI не проводились 
в связи с выходным днем в США (День независимости).

Курс доллара к евро растет вслед 
за изменением Goldman Sachs прогноза 

повышения ставки ФРС
Курс доллара США к евро растет в понедельник вслед 

за изменением аналитиками Goldman Sachs прогноза 

повышения базовой ставки Федеральной резервной сис-
темой (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.

Согласно новому прогнозу Goldman Sachs, Федрезерв 
впервые поднимет ставку с рекордно низкого уровня в 
третьем квартале 2015 года, а не в первом квартале 
2016 года, как ожидалось ранее.

Изменение прогноза последовало за более сильными, 
чем ожидалось, данными о безработице в США, 
опубликованными 3 июля.

Число рабочих мест в экономике США выросло в июне 
2014 года на 288 тыс. после пересмотренных 224 тыс. 
месяцем ранее, сообщило министерство труда страны. 
Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнози-
ровали повышение показателя на 215 тыс., предыдущая 
оценка майского подъема равнялась 217 тыс.

Безработица в США в июне неожиданно упала до са-
мой низкой отметки с июня 2008 года - 6,1%. Аналитики 
ожидали ее сохранения на майском уровне 6,3%. Пере-
смотр данных за апрель-май добавил 29 тыс. к росту за-
нятости.

Вслед за сильными данными по рынку труда США 
прогнозы повышения базовой ставки Федрезервом пе-
ресмотрели и другие инвестбанки - JPMorgan Chase & 
Co. и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.

ФРС 9 июля опубликует протокол июньского заседа-
ния, где было решено сохранить базовую ставку неиз-
менной - на уровне 0-0,25% годовых и сократить объем 
выкупа облигаций еще на $10 в месяц - до $35 млрд.

«Протокол может показать, что руководители ФРС об-
суждали exit strategy - повышение ставки и сокращение ба-
ланса, - отмечает валютный аналитик Commonwealth Bank 
of Australia в Сидне Джозеф Капурсо. - Публикация прото-
кола может оказать умеренную поддержку доллару».

Курс евро относительно американской валюты к 9:00 
мск опустился в ходе торгов до $1,3583 по сравнению с 
$1,3595 на закрытие рынка в пятницу.

Стоимость доллара к иене увеличилась до 102,12 
иены против 102,06 иены на закрытие рынка в пятницу, 
пара евро/иена торгуется на уровне 138,71 иены по 
сравнению с 138,75 иены по итогам предыдущей сес-
сии.

При подготовке раздела «Новости» использо-
ваны материалы веб-сайта НКЦПФР, ИНТЕРФАКС-
УКРАИНА
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26
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28
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 10. ПАТ ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС 28
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29
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23
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 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26000301018983

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26000301018983

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"

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 №192059005 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 
“Інформаційновидавничий 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) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

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, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 14106
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ТОВ “ПРайМ ПРІНТ ЛТД”
ад ре са: м. Ки їв,
вул. Ольжича, 29

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
07.07.2014 р. 


