
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
16.07.2013  м. Київ  № 1248

Про затвердження Змін до деяких 
нормативно-правових актів Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку та Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
24 вересня 2013 року за № 1644/24176 

Відповідно до пунктів 10, 15 – 17 та 24 частини другої статті 7 
та пунктів 8 та 13 статті 8 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», статей 7 та 8 Закону Украї-
ни «Про аудиторську діяльність» та з метою приведення у відпо-
відність до норм чинного законодавства, що регулюють діяльність 
учасників фондового ринку,

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

1. Затвердити Зміни, що додаються до:
Положення про порядок навчання та атестації фахівців з пи-

тань фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року 
№ 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 
1996 року за № 584/1609 (із змінами);

Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 
року за № 2213/22525 (далі – Порядок).

2. Аудиторські фірми, які протягом 2013 року були внесені до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів:

1) протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим рішенням, 
надсилають засвідчені підписом керівника та печаткою аудитор-
ської фірми документи, визначені пунктами 7 – 10 Змін до Поряд-
ку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, 
затверджених цим рішенням (крім додатка 3);

2) до 01 березня 2014 року надсилають засвідчені підписом ке-
рівника та печаткою аудиторської фірми копії документів, що під-
тверджують проходження навчання шляхом підготовки за відпо-
відною програмою, визначені підпунктом «ґ» пункту 2 розділу IV 
Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.

4. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
(М.Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну ре-
єстрацію до Міністерства юстиції України.

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1248 від 16.07.2013 р.

ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№190 (1694) 09.10.2013 р.
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6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Мозгового.

Т.в.о. Голови Комісії  О.Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
16 липня 2013 року № 1248

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 24 вересня 2013 року за 
№  1644/24176

Зміни до Положення про порядок навчання та атестації фахівців 
з питань фондового ринку

1. Преамбулу Положення доповнити словами «, а також керів-
ника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо брати-
муть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних 
учасників ринку цінних паперів (далі – працівники аудиторської 
фірми).»

2. Доповнити Положення новим розділом 5 такого змісту:
«РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ
1. Навчання та атестація працівників аудиторської фірми здій-

снюються відповідно до розділів 1 та 2 цього Положення з ураху-
ванням особливостей, установлених цим розділом.

2. Навчання працівників аудиторської фірми здійснюється на 
підставі відповідної навчальної програми, передбаченої підпунк-
том «ґ» пункту 2 розділу IV Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки профе-
сійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням 
Комісії з цінних паперів від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№ 2213/22525.

3. Для укладення договору про співробітництво навчальний за-
клад подає до Комісії з цінних паперів документи, передбачені аб-
зацами другим – п’ятим пункту 1.4 розділу 1 цього Положення, а 
також копію договору про співробітництво з визначеним Комісією 
з цінних паперів Методичним центром з питань бухгалтерського 
обліку та аудиту на фондовому ринку (далі – Методичний центр).

4. Навчальний заклад видає слухачам свідоцтва про навчання 
за підсумками проходження навчання та перевірки знань. Свідо-
цтва про навчання засвідчуються підписом керівника і печаткою 
навчального закладу.

5. Свідоцтва про навчання видаються у разі успішного складан-
ня іспиту, організаційне та методично-технічне забезпечення яко-
го здійснює Методичний центр.

6. Строк дії свідоцтва про навчання - 3 роки з дати його видачі.
7. Перевірка знань (атестація) аудиторів, які мають наміри за-

йматися проведенням аудиторських перевірок професійних учас-
ників ринку цінних паперів, проводиться з метою забезпечення 
сумлінного і професійного виконання ними своїх обов'язків перед 
професійними учасниками ринку цінних паперів. 

Для перевірки знань аудиторів створюється екзаменаційна ко-
місія, яка приймає іспити.

8. Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом керів-
ника навчального центру, на базі якого буде проходити перевірка 
знань аудиторів, які мають наміри займатися проведенням ауди-
торських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів, 
за погодженням з Комісією з цінних паперів та Аудиторською па-
латою України.

9. Екзаменаційна комісія за результатами іспитів складає про-
токол у двох примірниках, який підписують усі члени комісії, та 
затверджує його з проставленням печатки керівника Методично-
го центру. Перший примірник указаного протоколу в тижневий 
строк передається до Комісії з цінних паперів. Другий примірник 
протоколу зберігається Методичним центром протягом десяти 
років від дати проведення іспиту. 

10. Методичний центр забезпечує:
організацію роботи Консультаційної ради з питань бухгалтер-

ського обліку та аудиту на фондовому ринку;
організаційне забезпечення роботи екзаменаційної комісії;
методологічне забезпечення проведення іспиту;
організацію здійснення тестування;
ведення електронної бази переліку всіх аудиторів, які брали 

участь у складенні іспиту; 
розробку навчально-методичних матеріалів для навчальних 

закладів. 
Методичний центр у випадку забезпечення навчальних закла-

дів навчально-методичними матеріалами діє на підставі укладе-
них договорів з навчальними закладами. 

11. Контроль за дотриманням навчальним закладом умов до-
говору про співробітництво щодо навчання здійснює Комісія з 
цінних паперів.».

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства  М. Лібанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
16 липня 2013 року № 1248

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 24 вересня 2013 року за 
№  1645/24177

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

ринку цінних паперів
1. Пункт 3 розділу I Порядку доповнити новим абзацом такого 

змісту:
«У разі надання неповного пакета документів заявником для 

внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру НКЦПФР повертає 
такий пакет документів протягом 10 робочих днів без розгляду».

2. Доповнити абзац перший пункту 7 розділу III Порядку після 
слів «У разі прийняття НКЦПФР» доповнити словами «або упо-
вноваженою посадовою особою НКЦПФР».

3. У розділі IV:
1) у пункті 2 підпункт «ж» доповнити словами та цифрами «та 

анкету щодо ділової репутації аудиторської фірми (додаток 5)»;
підпункт «з» викласти у такій редакції:
«з) інформацію про пов’язаних осіб керівника та працівників 

аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь в про-
веденні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цін-
них паперів (додаток 6) та інформацію про пов’язаних осіб ауди-
торської фірми (додаток 7).»;

2) підпункт 5.4 пункту 5 виключити.
4. У розділі V:
1) у пункті 1:
підпункт «в» викласти у такій редакції: 
«в) номера, серії, дати видачі та терміну чинності свідоцтва про 

внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Ау-
диторською палатою України;»; 
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доповнити новим підпунктом такого змісту:
«е) терміну чинності сертифіката аудитора працівників та/або 

керівника аудиторської фірми»;
2) пункт 3 доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:
«3.6 анкету щодо ділової репутації керівника (працівників)  

аудиторської фірми (додаток 4) (подається у випадку внесення 
змін з підстав, передбачених у підпунктах «г», «ґ» пункту 1 цього 
розділу);

3.7 засвідчені підписом керівника та печаткою аудиторської 
фірми копії трудових книжок керівника фірми та/або працівників 
фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні ауди-
торських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів 
(подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених у під-
пунктах «г», «ґ» пункту 1 цього розділу);

3.8 електронну форму документів, яка складається з електро-
нних файлів, структура яких визначається документом НКЦПФР 
нормативно-технічного характеру.».

5. У підпункті 2.1 пункту 2 розділу VI цифру «7» замінити циф-
рою «9».

6. У розділі VII: 
1) пункт 1 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
«1.9 втрата бездоганної ділової репутації;
1.10 закінчення строку дії Cвідоцтва.»;
2) пункт 2 після слів «цього розділу відбувається» доповнити 

словами «, в тому числі,».
7. Додатки 3 та 4 до Порядку викласти у новій редакції, що до-

дається.
8. Доповнити Порядок новим додатком 5, що додається.
У зв’язку з цим додатки 5-7 вважати відповідно додатка-

ми  6-8.
9. Додаток 6 до Порядку викласти у новій редакції, що до-

дається.
10. Доповнити Порядок новим додатком 7, що додається.
У зв’язку з цим додатки 7 та 8 вважати відповідно додатками 8 

та 9.
11. Додаток 8 до Порядку викласти у новій редакції, що дода-

ється.
Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства  М. Лібанов

Додаток 3
до Порядку ведення реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів 
(підпункт «б» пункту 2 розділу IV)

Реєстраційна картка 
для внесення до реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів

Інформація про аудиторську фірму 
1. Найменування аудиторської фірми. 
2. Код за ЄДРПОУ. 
3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юри-

дичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
4. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України. 

5. Місцезнаходження: 
1) поштовий індекс; 

2) область; 
3) місто (село); 
4) район; 
5) вулиця; 
6) будинок; 
7) корпус; 
8) квартира; 
9) телефон; 
10) факс;
11) електронна адреса. 
Продовження додатка 3
6. Інформація про керівника та працівників аудиторської фір-

ми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудитор-
ських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів:

1) прізвище, ім’я, по батькові керівника аудиторської фірми; 
2) серія, номер та дата видачі сертифіката аудитора - керівника 

фірми; 
3) прізвища, імена, по батькові працівників аудиторської фір-

ми, які мають сертифікат аудитора; 
4) серія, номер та дата видачі сертифікатів аудиторів - праців-

ників аудиторської фірми. 
7. Інформація про банківські реквізити аудиторської фірми: 
1) найменування банку; 
2) МФО банку; 
3) поточний рахунок; 
4) місцезнаходження банку. 
«___» ____________ 20__ року 

_______________________________
(підпис керівника аудиторської 

фірми)

_________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

Додаток 4
до Порядку ведення реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів 
(підпункт «ж» пункту 2 розділу IV)

АНКЕТА
щодо ділової репутації керівника (працівників) аудиторської 

фірми*
1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Займана посада в аудиторській 

фірмі
3. Місце роботи, займана посада за останні 3 роки керівника/

працівників аудиторської фірми

№
з/п

Період перебу-
вання на посаді

Займана 
посада

Найменування 
підприємства, 
установи або 
організації

Причина 
звільнен-

ня

4. Освіта та кваліфікація
4.1 найменування навчального 

закладу, у якому здобуто 
освіту

4.2 місцезнаходження навчально-
го закладу
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4.3 період навчання
4.4 диплом (серія, номер, дата 

видачі)
4.5 здобута спеціальність і 

кваліфікація

Продовження додатка 4
5. Інформація щодо підвищення 

кваліфікації відповідно до По-
ложення про порядок навчання 
та атестації фахівців з питань 
фондового ринку, затверджене 
рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку від 24 вересня 1996 року 
№ 215, зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 8 жов-
тня 1996 року за № 584/1609 
або інше (в разі наявності)

6. Інформація про відсутність 
(наявність) не погашеної, не 
знятої в установленому 
порядку судимості

7. Чи притягувались Ви до 
адміністративної відповідаль-
ності за правопорушення на 
ринку цінних паперів протя-
гом останніх двох років? 

8. Інформація про відсутність (на-
явність) санкцій до керівника/
працівників аудиторської фір-
ми, що були застосовані Ауди-
торською палатою України

* В разі відсутності інформації в усіх колонках ставиться позна-
чка «0».

Я, ,
(прізвище, ім'я, по батькові)

засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною 
станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку достовірнос-
ті поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Продовження додатка 4
У разі будь-яких змін до інформації, що зазначена в цій анкеті, 

які сталися до отримання свідоцтва про внесення до реєстру ау-
диторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, зобов'язуюсь про-
тягом тридцяти днів повідомити про ці зміни Національну комісію 
з цінних паперів та фондового ринку.

Цим надаю згоду Національній комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на обробку моїх персональних даних в обсязі, ви-
значеному цією анкетою, відповідно до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525.

Підписано: _____ число __________ місяць ___________ рік.
 

(підпис аудитора, прізвище, ім'я, по батькові)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначе-
них в анкеті питань вказати причину.

_______________________________
(підпис керівника аудиторської фірми)

_________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

Додаток 5
до Порядку ведення реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів 
(підпункт «ж» пункту 2 розділу IV) 

АНКЕТА 
щодо ділової репутації аудиторської фірми 

1.  , 
(найменування аудиторської фірми)

__________________________________.
(код за ЄДРПОУ)

2. Інформація про включення аудиторської фірми до розділу 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати 
України, що містить Перелік аудиторських фірм, які відповідають 
критеріям обов'язкового аудиту:

 
 .
3. Інформація про відсутність (наявність) санкцій до аудитор-

ської фірми, що були застосовані Аудиторською палатою України:
 .
4. Інформація про відсутність (наявність) санкцій до аудитор-

ської фірми, що були застосовані державними органами:
 .
5. Інформація щодо результатів роботи аудиторської фірми (та  

аудиторів, якщо вони до моменту влаштування до аудиторської фірми 
були зареєстровані як фізичні особи - підприємці) за останній рік:

Продовження додатка 5
1) інформація щодо результатів роботи аудиторської фірми за 

останній рік (або з моменту створення, якщо строк її діяльності 
менше року)*

№
з/п

Інформація щодо 
аудиту річної фінансо-
вої звітності емітентів

Інформація щодо 
аудиту річної фінансо-

вої звітності профе-
сійних учасників ринку 

цінних паперів

Інформація щодо аудиту профе-
сійних учасників ринку цінних 

паперів при отриманні ліцензії на 
здійснення професійної діяльності 

на ринку цінних паперів

Інформація щодо аудиту при 
реєстрації випуску та проспек-
ту емісії окремих видів цінних 
паперів та звіту про результа-

ти розміщення акцій

Інша 
інформація 

щодо 
аудиторської 
діяльності на 
ринку цінних 

паперів 

найменуван-
ня організа-

ції

код за 
ЄДРПОУ

наймену-
вання 

організації

код за 
ЄДРПОУ

наймену-
вання 

організації
код за ЄДРПОУ

назва 
організа-

ції
код за ЄДРПОУ

Всього

* В разі відсутності інформації в усіх колонках ставиться позначка «0». 
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3
Продовження додатка 5

2) інформація щодо результатів роботи аудиторів (якщо вони до 

моменту влаштування до аудиторської фірми були зареєстровані 
як фізична особа - підприємець) за останній рік (або з моменту по-
чатку аудиторської діяльності, якщо строк роботи менше року)*

№
з/п

Прізви-
ще, ім’я, 

по 
батькові 
аудито-

ра

Інформація щодо 
аудиту річної 

фінансової звітності 
емітентів

Інформація щодо 
аудиту річної фінансо-
вої звітності професій-

них учасників ринку 
цінних паперів

Інформація щодо аудиту 
професійних учасників ринку 
цінних паперів при отриманні 

ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на 

ринку цінних паперів

Інформація щодо аудиту 
при реєстрації випуску та 
проспекту емісії окремих 
видів цінних паперів та 
звіту про результати 

розміщення акцій

Інша інфор-
мація щодо 

аудиторської 
діяльності на 
ринку цінних 

паперів 
наймену-

вання 
організації

код за 
ЄДРПОУ

наймену-
вання 

організації

код за 
ЄДРПОУ

наймену-
вання 

організації
код за ЄДРПОУ

наймену-
вання 

організації

код за 
ЄДРПОУ

Всього
* В разі відсутності інформації, в усіх колонках ставиться по-

значка «0». 
Продовження додатка 5

Я, ,
(прізвище, ім’я, по батькові керівника аудиторської фірми)

засвідчую, що інформація, надана мною щодо аудиторської 
фірми, є правдивою, повною станом на дату її подання та не за-
перечую проти перевірки Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку достовірності поданих документів та персо-
нальних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін до інформації, що зазначена в цій анкеті, 
які сталися до отримання свідоцтва про внесення до реєстру ау-
диторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, зобов'язуюсь про-
тягом тридцяти днів повідомити про ці зміни Національну комісію 
з цінних паперів та фондового ринку.

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначе-
них в анкеті питань вказати причину.

_______________________________
(підпис керівника аудиторської фірми)

_________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

Додаток 6
до Порядку ведення реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів 
(підпункт «з» пункту 2 розділу IV)

Інформація про пов’язаних осіб керівника та працівників 
аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь в 

проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів *

№
 з

/п
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и,

 д
е 

пр
ац

ю
ю

ть
 п

ов
’я

за
ні

 
ос

об
и 

ке
рі

вн
ик

а 
та

 п
ра

ці
вн

ик
ів

 
ау

ди
то

рс
ьк

ої
 ф

ір
м

и

По
са

ди
, я

кі
 з

ай
ма

ю
ть

 в
 ц

ій
 

ю
ри

ди
чн

ій
 о

со
бі

 п
ов

’я
за

ні
 о

со
би

 
ке

рі
вн

ик
а 

та
 п

ра
ці

вн
ик

ів
 

ау
ди

то
рс
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* У разі відсутності інформації в колонках ставиться позначка «0».

_______________________________
(підпис керівника аудиторської 

фірми)

_________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

Додаток 7
до Порядку ведення реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів 
(підпункт «ж» пункту 2 розділу IV)

Інформація про пов’язаних осіб аудиторської фірми
Інформація про пов’язаних осіб власників заявника - 

фізичних осіб *

№
 з

/п
 

Пр
із
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* В разі відсутності інформації в усіх колонках ставиться позна-
чка «0». 

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків та повідомили про це відповідний орган дер-
жавної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Продовження додатка 7
Інформація про пов’язаних осіб власників заявника - юридичних 

осіб *

№
 з

/п
 

Ідентифі-
каційний 

код 
юридич-
ної особи 
власни-

ків 

Найме-
нування 
юридич-

ної 
особи 

власни-
ків

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи, щодо 
якої існує 

пов'язаність 

Найменуван-
ня юридич-
ної особи, 
щодо якої 

існує 
пов'язаність 

Місцезнахо-
дження 

юридичної 
особи, щодо 

якої існує 
пов’язаність
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ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

* В разі відсутності інформації в усіх колонках ставиться позна-
чка «0». 
_______________________________

(підпис керівника аудиторської 
фірми)

__________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

Додаток 8
до Порядку ведення реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів 
(підпункт 3.1 пункту 3 розділу IV)

ЗАЯВА
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів 

Заявник  ,
(найменування аудиторської фірми)

 ,
(код за ЄДРПОУ)

 ,
(місцезнаходження)

 ,
(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

 
(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів) 

Прошу внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів:

 
 

(зміни в документах, що подані до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку заявником)

До заяви додаються такі документи: 
1. Копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчена 
підписом керівника та печаткою аудиторської фірми. 

2. Копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та всіх пра-
цівників фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних па-
перів (подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених 
у підпунктах «г», «ґ» пункту 1 розділу V Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі – По-
рядок)).
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3. Копія штатного розпису аудиторської фірми (подається у ви-
падку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах «г», «ґ» 
пункту 1 розділу V Порядку).

4. Інформація про пов’язаних осіб аудиторської фірми (пода-
ється у випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунк-
тах «г», «ґ», «д» пункту 1 розділу V Порядку).

5. Анкета щодо ділової репутації керівника (працівників) ауди-
торської фірми (додаток 4) (подається у випадку внесення змін з 
підстав, передбачених у підпунктах «г», «ґ» пункту 1 розділу V По-
рядку).

6. Заcвідчені підписом керівника та печаткою аудиторської 
фірми копії трудових книжок керівника фірми та/або працівників 
фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні ауди-
торських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів 
(подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених у під-
пунктах «г», «ґ» пункту 1 розділу V Порядку).

«___» ____________ 20__ року 

 _________________________________ _________________
 (підпис керівника аудиторської (ініціали, прізвище) 
 фірми)

М. П. 

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ  
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР  
повідомляє про дематеріалізацію

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії, на-
чальника Західного територіального управління Національної Ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі рішення 
Комісії від 23.07.13р. №1283, п.5 розд.1 Порядку заміни свідоцтва 
(свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних па-
перів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або переве-
денням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існу-
вання, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.13р. №736, 
відповідно до наданих документів видано свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій у зв’язку з переведенням цінних паперів у без-
документарну форму існування:

- ЗАТ «АГРО» (81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Львів-
ська,  557-А; код за ЄДРПОУ - 22377202) на загальну суму 
545  400,  00 грн., номінальною вартістю 50,00 грн.; у кількості – 

10  908 штук простих іменних акцій, форма існування – бездокумен-
тарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 278/13/1/99 від 
09  грудня 1999 року, видане 08 жовтня 2013 року.

- ЗАТ «СІМ» (79038, м. Львів, вул. Ярошинської, 2-А; код за 
ЄДРПОУ - 19165011) на загальну суму 20 000, 00 грн., номіналь-
ною вартістю 100,00 грн.; у кількості – 200 штук простих іменних 
акцій, форма існування – бездокументарна. Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій № 322/13/1/98 від 04 грудня 1998 року, 
видане 08 жовтня 2013 року.

НКЦПФР  
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового венчур-
ного інвестиційного фонду «ВДМ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
2331502) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Райффайзен Аваль» (ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ: 35427950), крім операцій, пов'язаних з викупом ін-
вестиційних сертифікатів та правочинів щодо спадкування інвес-
тиційних сертифікатів для розрахунків з учасниками Закритого 
недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду 
«ВДМ» - розпорядження № 0103– ЗО - СІ від 4 жовтня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового венчур-
ного інвестиційного фонду «Моє місто» (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 2331621) Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ: 35427950), крім операцій, пов'язаних 
з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів щодо спадку-
вання інвестиційних сертифікатів для розрахунків з учасниками 
Закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестицій-
ного фонду «Моє місто» - розпорядження № 0104– ЗО - СІ від 
4  жовтня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового венчур-
ного інвестиційного фонду «Максимум» (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 2331391) Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ: 35427950), крім операцій, пов'язаних 
з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів щодо спадку-
вання інвестиційних сертифікатів для розрахунків з учасниками 
Закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестицій-
ного фонду «Максимум» - розпорядження № 0105– ЗО - СІ від 
4  жовтня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, пункту 3 Роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013р. за № 822/23354, та відповідно до 
документів, наданих Закритим акціонерним товариством «Інвес-

тиційний фонд «Укоопінвест-Зовнішторг» (01001, м. Київ, 
вул.  Хрещатик, 7/11, код за ЄДРПОУ: 21645899) на зупинення обі-
гу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зупинено 
обіг акцій Закритого акціонерного товариства «Інвестиційний 
фонд «Укоопінвест-Зовнішторг» - розпорядження № 48 - КФ – З 
від 7  жовтня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, пункту 3 Роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013р. за № 822/23354, та відповідно до 
документів, наданих Закритим акціонерним товариством «Інвес-
тиційний фонд «Укоопінвест-Промторг» (01001, м. Київ, вул. Хре-
щатик, 7/11, код за ЄДРПОУ: 21645534) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг ак-
цій Закритого акціонерного товариства «Інвестиційний фонд 
«Укоопінвест-Промторг» - розпорядження № 49 - КФ – З від 7 жов-
тня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі пункту 1 Рішення 
Комісії від 23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень те-
риторіальним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» та відповідно до пункту 8 Розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23  квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію 
випуску акцій СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХІМАВТОМАТИКА» (93400, Луганська область, 
м.  Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 4; код за ЄДРПОУ: 
04681282) у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства. Ану-
льовані наступні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій СЄВЄРО-
ДОНЕЦЬКОГО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІ-
МАВТОМАТИКА»: №21 від 20.04.1994 року, яке було видане 
Головним фінансовім управлінням Донецького обласного вико-
навчого комітету; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№440/1/95 від 24.10.1995 року, яке було видане Міністерством 
фінансів України; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№189/1/97 від 27.02.1997 року, яке було видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№  29-ДО-1-С-А від 04.10.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі пункту 1 Рішення 
Комісії від 23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень те-
риторіальним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» та відповідно до пункту 9 Розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23  квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУКАРСЬКИй ДВІР» 
(84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Леніна, б. 47; код за 
ЄДРПОУ: 02469793) у зв’язку з припиненням його діяльності шля-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

хом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю – 
розпорядження № 54-ДО-1-З від 07.10.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.07.2013 р. № 149 К, підпункту 1) пункту 1 Рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№  1283 «Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за 
№  1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 
року за № 822/23354, зупинено обіг акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОКМАЦЬКА РЕМОНТНО – БУДІВЕЛЬНА 
ДІЛЬНИЦЯ» (71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Леніна, буд. 
154, код за ЄДРПОУ – 03060008) у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства - розпорядження № 39- ДН - 1 - З від 
07.10.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10  липня 2013 року № 149 К, підпункту 1) пункту 1 Рішення На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.07.2013р. № 1283 «Про делегування повноважень територі-
альним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013р. за № 1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПО-
РІЖЖЯВТОРРЕСУРСИ» (69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 
81- В, код за ЄДРПОУ – 05511969) у зв’язку з припиненням ді-
яльності акціонерного товариства шляхом його перетворення в 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРІЖЖЯВТОРРЕСУРСИ». Анульовано свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАПОРІЖЖЯВТОРРЕСУРСИ» №146/08/1/10 від 14 вересня 
2010 року, дата видачі: 25 липня 2011 року, видане Запорізьким 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку – розпорядження № 21-ДН–1– С–А від 
07.10.2013 року.

08.10. 2013 р. 
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044)254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-

службу НКЦПФР обов’язкове.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИй 
БАНК «ПІВДЕННИй» відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів банку, які відбудуться 25 жовтня 2013 року в приміщенні банку за адресою: 
м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 12.00 годині. Реєстрація учасників 
зборів з 11.00 до 11.45.

Порядок денний:
1. Обрання Секретаря загальних зборів.
2. Обрання членів Лічильної комісії.
3. Про розпорядження майном банку.
4. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах – на 24 годину 21 жовтня 2013 року.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, 

який посвідчує особу (паспорт), а для юридичної особи витяг із протоколу упо-
вноваженого органу товариства про призначення на посаду відповідальної осо-
би, крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі додатково дові-
реність на право участі у загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: 65059, 
м.  Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 535 в робочий час. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ванецьянц 
Алла Юріївна.

Телефон для довідок: (048) 757-92-28  Правління Банку 

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «МАГІСТР-
ФОНД ЕНЕРГЕТИКИ» (надалі - Товариство) (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул.  Чер-
воноармійська, буд. 5, Блок – Д, 6 поверх, кімната 2) повідомляє, що 08 листопада 2013  року о 
10 годині 00 хвилин за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, Блок  – Д, 6  поверх, 
кімната переговорів, відбудуться останні загальні збори акціонерів Товариства. 

ПОРЯДОК ДЕHHИй:
1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження звіту та витрат Ліквідаційної комісії АТ «ЗНКІФ «Магістр-фонд 

енергетики».
4. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу АТ «ЗНКІФ «Магістр-фонд 

енергетики» та розрахунку вартості чистих активів станом на дату закінчення реалізації ак-
тивів Фонду, складених з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватись з 9 години 
00  хвилин до 9 години 45 хвилин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах 
при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам – паспорт та належним чином 
оформлену довіреність.

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись в офісі Това-
риства за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, Блок – Д, 6 поверх, в кімнаті 
переговорів в робочий час. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Голова ліквідаційної комісії – Шиманський Володимир Володимирович.

З повагою,
Голова Ліквідаційної комісії
АТ «ЗНКІФ »Магістр-фонд енергетики»  В.В. Шиманський

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕСКО-РІВНЕ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32744984
1.4. Місцезнаходження емітента: 33027, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Буковинська, 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 460-220, факс 460-218.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: esco-rivne@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.esco-rivne.org
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
Повідомляємо, що при отриманні від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій Укра-

їни» 07.10.2013 року зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів складе-
ного станом на 01.10.2013 р., ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» стала відома інформація про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Пакет акцій 
юридичної особи – Комунальне підприємство «Теплотранссервіс» Рівненської міської ради 
(33027, м. Рівне, вул. Д.Галицького, 27), що становив 48 простих іменних акцій (44,86 % голо-
суючих акцій), зменшився і становить 0 акцій (0,00 % голосуючих акцій). Пакет акцій юридич-
ної особи – Комунальне підприємство «СПЕЦКОМБІНАТ-РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» Рівненської 
міської ради (33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 24), що становив 0 акцій, збільшився і стано-
вить 48 простих іменних акцій (44,86 % голосуючих акцій).

3. Підпис
Голова правління Н.І. Весельська підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИШПІЛЬСЬКЕ»

05 жовтня 2013 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Ви-
шпільське» (протокол № 2/13 від 05.10.2013 р.) було обрано комісію з припинен-
ня ВАТ «Вишпільське» (код за ЄДРПОУ 01529079) у кількості однієї особи.

Голова комісії з припинення Товариства – Заробчук Руслан Павлович, пас-
порт ВМ 796733, виданий 28.12.1999 р. Корольовським РВ УМВС України в 
Житомирській області, акціями Товариства не володіє. Попередня посада: ди-
ректор ВАТ «Вишпільське» з 26.07.2011 р., рік народження 1983, освіта неза-
кінчена вища, стаж керівної роботи 2 роки. Призначена посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова комісії з 
припинення з моменту його призначення є керівником ВАТ «Вишпільське» та 
уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми осо-
бами, має право вчиняти будь-які дії від імені акціонерного товариства без до-
віреності, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не 
виключно договори. 

Голова Комісії з припинення Товариства  Заробчук Р.П. 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИШПІЛЬСЬКЕ»

Позачерговими загальними зборами ВАТ «Вишпільське» (код за ЄДРПОУ 01529079), які 
відбулися 05 жовтня 2013 р. (протокол № 2/13 від 05 жовтня 2013 р.) прийнято рішення про 
припинення емітента ВАТ «Вишпільське» шляхом перетворення в товариство з додатковою 
відповідальністю «Вишпільське».

«ЗА» проголосувало 1 121 472 голосів, що склало 100 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, які брали участь у зборах, «Проти» немає, «Утримались» - немає.

Причиною рішення є мінімізація витрат товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої 
організаційно-правової форми як відкрите акціонерне товариство.

При перетворенні ВАТ «Вишпільське» всі його активи, зобов’язання та інші права і 
обов’язки переходять до його правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю 
«Вишпільське» з статутним капіталом 461 641,75 грн. (чотириста шістдесят одна тисяча 
шістсот сорок одна гривня 75 коп.). 

Затверджено наступний порядок та умови обміну акцій ВАТ «Вишпільське» на частки в 
статутному капіталі правонаступника ТДВ «Вишпільське»: 

Коефіцієнт конвертації: Акції Відкритого акціонерного товариства «Вишпільське» кон-
вертуються в частки в статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Ви-
шпільське», при цьому розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з додатко-
вою відповідальністю «Вишпільське» буде дорівнювати розміру загальної номінальної 
вартості акцій, які належали особі у статутному капіталі ВАТ «Вишпільське». 

Номінальна вартість однієї простої іменної акції ВАТ «Вишпільське» становить 0,25 грн.
Обмін акцій ВАТ «Вишпільське» на частки у статутному капіталі правонаступника Това-

риства з додатковою відповідальністю «Вишпільське» здійснюватиметься у два етапи:
На першому етапі, який починається з 05 жовтня 2013 р. та закінчується 05 листопада 

2013 р., в обмін на акції ВАТ «Вишпільське» акціонери отримають письмові зобов’язання 
про видачу відповідної частки в статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонер-
ного товариства «Вишпільське» - Товариства з додатковою відповідальністю «Вишпіль-
ське». Для обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «Вишпільське» на письмові 
зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідаль-
ністю «Вишпільське» акціонерами подаються письмові заяви на ім’я Голови комісії з при-
пинення за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси, вул. Шкіль-
на,  19,  к.  1. Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 09 год. 
00  хв. до 18  год. 00 хв. в межах строку першого етапу обміну акцій Відкритого акціонерно-
го товариства «Вишпільське» на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства з 
додатковою відповідальністю «Вишпільське». У разі не подачі акціонером заяви про обмін 
акцій, письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з додатко-
вою відповідальністю «Вишпільське» виписуються у будь-якому випадку в зазначений вище 
термін та надсилається акціонеру поштовим відправленням, а саме простим листом. 

На другому етапі, який розпочинається з дня проведення установчих зборів Товариства 
з додатковою відповідальністю «Вишпільське», що є правонаступником Відкритого акціо-
нерного товариства «Вишпільське», відбувається обмін письмових зобов’язань на частки у 
статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Вишпільське» у відповід-
ності з отриманими на першому етапі письмовими зобов’язаннями про видачу відповідної 
кількості часток товариства, що створюється внаслідок перетворення, та видачі документів, 
що підтверджують право власності учасників на частку у статутному капіталі Товариства з 
додатковою відповідальністю «Вишпільське».

Строк отримання часток у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальніс-
тю «Вишпільське» в обмін на письмові зобов’язання не обмежується. 

Обмін акцій на частки в статутному капіталі правонаступника здійснюється таким чи-
ном, щоб розмір статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю «Вишпіль-
ське» дорівнював розміру статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «Ви-
шпільське» до реорганізації.

Голова Комісії з припинення Товариства  Заробчук Р.П.

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНВЕСТГРУП» 
(01001, м. Київ, вул. Софіївська, 10, корпус 4) повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 листопада 2013 року о 12.50 годині за адре-
сою: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, 10, корпус 4, кімната № 4. Початок реєстрації о 12.00, 
закінчення реєстрації о 12.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 
07.10.2013 року.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря зборів.
2. Про вчинення значного правочину з відчуження майна Товариства.
3. Про умови та особу, уповноважену здійснити всі необхідні дії пов’язані з вчиненням 

значного правочину з відчуження майна Товариства. 
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що підтверджує особу, а пред-

ставникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, на переда-
чу їм права участі в зборах.

Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів, з про-
ектами документів та для отримання інших довідок звертатись за адресою м. Київ, вул. Софіїв-
ська, 10, корпус 4, кімната № 4 до Генерального директора ПрАТ «УКРІНВЕСТГРУП» Шиліна Д.В.

Генеральний директор ПрАТ «УКРІНВЕСТГРУП»  Д.В. Шилін 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38707466 
1.4. Місцезнаходження емітента: проспект Богдана Хмельницького, буд. 102, 

місто Донецьк, Ворошиловський р-н., Доне-
цька область, 83015

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0623434574
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 38707466@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://38707466.smida.gov.ua/

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

2. Текст повідомлення
Згідно з Протоколом Наглядової ради № 1 від 07.10.2013 року, було вирішено:
1. Відкликати з посади Генерального директора Товариства Пшеничкіна Євгена Володи-

мировича з останнім робочим днем 07.10.2013 року. Особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 24.04.2013 року.

2. Розірвати трудові правовідносини з Пшеничкіним Євгеном Володимировичем за уго-
дою сторін. 

3. Обрати з 08.10.2013 року Бакакіна Олександра Андрійовича Генеральним директором 
Товариства.

4. Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства Бакакіним Олек-
сандром Андрійовичем. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

5. Доручити підписати контракт з Генеральним директором Товариства Бакакіним Олек-
сандром Андрійовичем одноособовому члену Наглядової ради Товариства Амітан Олені 
Анатоліївні.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Генеральний директор ___________________________ Пшеничкін Є.В.

м.п. 
    07.10.2013 р.

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФiРМА «УКРТОРГСЕРВiС»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01437801
1.4. Місцезнаходження: 02090, м.Київ, вул.Вільнюська, 33
1.5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 559-31-96, 559-96-98
1.6. Електронна поштова адреса: law1@campus.carrier.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.utsat.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
2.1.Наказом №23 від 07.10.2013р. Обремську Ірину Віталіївну (паспорт СМ № 897318, 

виданий 31.10.2006р. Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.) було звільнено з 
посади головного бухгалтера товариства на підставі наданої нею заяви про звільнення з 
займаної посади за власним бажанням. На даній посаді Обремська Ірина Віталіївна перебу-
вала з 10.06.2005р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Об-
ремська Ірина Віталіївна часткою в Статутному капіталі товариства не володіє. Стаж керівної 
роботи 11 років. Попередня посада - ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», провідний бухгалтер. 

2.2.На посаду головного бухгалтера товариства не призначено нікого, оскільки згідно 
штатного розпису товариства, затвердженого наказом №19-1/2013-к від 02 вересня 2013р., 
з 07 жовтня 2013 року посаду головного бухгалтера товариства скасовано. 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  Чулков Ярослав Володимирович      07.10.2013р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СОЛАР МЕ-
НЕДЖМЕНТ ГРУП»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 

37841948

1.4. Місцезнаходження емітента: проспект Богдана Хмельницького, буд. 102, 
місто Донецьк, Ворошиловський р-н., 
Донецька область, 83015

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента:

0623434571

1.6. Електронна поштова адреса емітента: 37841948@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://37841948.smida.gov.ua/

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

2. Текст повідомлення
Згідно з Протоколом Наглядової ради № 1 від 07.10.2013 року, було вирішено:
1. Відкликати з посади Директора Товариства Пшеничкіна Євгена Володимировича з 

останнім робочим днем 07.10.2013 року. Особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 12.08.2011 року.

2. Розірвати трудові правовідносини з Пшеничкіним Євгеном Володимировичем за уго-
дою сторін. 

3. Обрати з 08.10.2013 року Бакакіна Олександра Андрійовича Директором Товариства. 
Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Затвердити умови контракту з Директором Товариства Бакакіним Олександром Ан-
дрійовичем.

5. Доручити підписати контракт з Директором Товариства Бакакіним Олександром Ан-
дрійовичем одноособовому члену Наглядової ради Товариства Джерхоян Дарії Юріївні.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Директор ___________________________ Пшеничкін Є.В.

м.п. 
     07.10.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АСГАРД 
ХОЛДИНГ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 

37841754

1.4. Місцезнаходження емітента: проспект Богдана Хмельницького, буд. 102, 
місто Донецьк, Ворошиловський р-н., 
Донецька область, 83015

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента:

0623434571

1.6. Електронна поштова адреса емітента: 37841754@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://37841754.smida.gov.ua/

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

2. Текст повідомлення
Згідно з Протоколом Наглядової ради № 1 від 07.10.2013 року, було вирішено:
1. Відкликати з посади Директора Товариства Пшеничкіна Євгена Володимировича з 

останнім робочим днем 07.10.2013 року. Особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 11.08.2011 року.

2. Розірвати трудові правовідносини з Пшеничкіним Євгеном Володимировичем за уго-
дою сторін. 

3. Обрати з 08.10.2013 року Бакакіна Олександра Андрійовича Директором Товариства. 
Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Затвердити умови контракту з Директором Товариства Бакакіним Олександром Ан-
дрійовичем.

5. Доручити підписати контракт з Директором Товариства Бакакіним Олександром Ан-
дрійовичем одноособовому члену Наглядової ради Товариства Джерхоян Дарії Юріївні.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Директор ___________________________ Пшеничкін Є.В.

м.п. 
     07.10.2013 р.

ТОВ «РТЦ «БОРИСПІЛЬ» повідомляє про втрату Свідоцтва про реєстра-
цію випуску облігацій підприємств, реєстраційний №6/2/07, виданого 18 квітня 2007 року 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03569120

1.4. Місцезнаходження емітента 03039, м. Київ Саперно-Слобідська, 25
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

044 569-49-17, 044 569-49-18

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента

bravhpp@bravhpp.kiev.ua

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

http://emitent.tetra-studio.com/hpp

1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування» повідомляє про зміни в 

складі Правління товариства.
Наглядовою радою товариства 7 жовтня 2013 року (протокол №6) прийнято наступ-

не рішення:
1. Вивести зі складу правління Мягченкова Євгена Пилиповича (паспорт СО 627657, 

виданий 24.04.2001р. Дарницьким РУ ГУ МВС в м. Києві) в зв’язку зі смертю. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мав. Частка в статутному капіталі то-
вариства – 0,01%. Строк перебування на посаді члена Правління - 17 років.

2. Обрати до складу Правління головного бухгалтера Гончарук Тетяну Василівну 
(паспорт СН 215598, виданий 06.06.1996р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Ки-
єві) на строк до 26 грудня 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Попередні посади – провідний бухгалтер ДП МРЦ МНС України, бухгалтер 
СП «Оптима Фарм», головній бухгалтер ЗАТ «Променергоавтоматика». Частка в статут-
ному капіталі Товариства – 0%.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління Аксьонов В.Т.

(підпис)  М. П. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХУВАННЯ»; 1.2. Організаційно-
правова форма: акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
20474912; 1.4. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8; 1.5. Міжміський код, 
телефон та факс: (044) 391-11-22; 499-24-99; 1.6. Електронна поштова адреса:  
Sergey.Lobanov@axa-ukraine.com; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.axa-ukraine.com; 1.8. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «АХА Страхування» (надалі за 

текстом – «Товариство») 04.10.2013 року від Публічного акціонерного товариства «Націо-
нальний депозитарій України» було отримано Зведений обліковий реєстр власників цінних 
паперів за вих. № 38195зв від 01.10.2013 р. (простих іменних акцій Товариства як емітента). 
Згідно вказаного документу відбулися наступні зміни:

- розмір пакету простих іменних акцій Товариства, що належали Приватному акціонер-
ному товариству «Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів «Укр-
сиб Ессет Менеджмент» (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8), змен-
шився з 4672601 штук (17,8361%) до 0 штук голосуючих акцій Товариства.

- розмір пакету простих іменних акцій Товариства, що належали Товариству з обмеженою 
відповідальністю «УКРСИБ-ФІНАНС» (місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 
буд.  20), збільшився з 0 штук до 4672601 штук (17,8361%) голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис
Голова Правління Ф. Вотле підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 07.10.2013р. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ГОЩАНСЬКИй «РАй-
АГРОХІМ» (код ЄДРПОУ – 05490486) повідомляє, що в річній інформації емітента 
цінних паперів за 2012 рік, опублікованій в газеті Бюлетень «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 83 (1587) від 30.04.2013 року, були 
допущені помилки. 

Правильним слід вважати наступне: «Член Наглядової ради – Поліщук Микола 
Миколайович; Член Ревізійної комісії – Петрук Микола Петрович».

Директор  Вербіцький М.А. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»

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

у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «АРМА».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21265671.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (44) 494-15-48; (44) 494-15-47.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: victor@arma-ic.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.arma-ic.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішення Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591: зміна складу по-
садових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
07 жовтня 2013 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітен-
та, а саме:

- припинено повноваження тимчасово виконуючої обов’язки Голови Правління ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» Фетісової Людми-
ли Василівни у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді. На вказаній посаді 
перебувала з 24.04.2013р. Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини немає.

- обрано Головою Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «АРМА» Фетісову Людмилу Василівну строком на три роки з 08 жовтня 2013р. 
До обрання на вказану посаду працювала виконуючою обов’язки Голови Правління ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА». Згоду на розкрит-
тя паспортних даних не надала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова Правління ПРАТ СК «АРМА»  Фетісова Людмила Василівна.

08.10.2013 року

Повідомлення про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів

ПРАТ «ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «КИЇВСЬКА РУСЬ-МДС»
Шановний власник іменних інвестиційних сертифікатів
ПрАТ «Інвестиційний фонд «Київська Русь-МДС»!
Повідомляємо Вас про прийняття рішення виконавчим органом емітента ПрАТ «Інвести-

ційний фонд «Київська Русь-МДС» про переведення випуску іменних інвестиційних серти-
фікатів документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Згідно з чинним законодавством надаємо Вам наступну інформацію:
реквізити емітента: Приватне акціонерне товариство «Інвестиційний фонд «Київська Русь 

- МДС»; код за ЄДРПОУ 21075315; місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Рильський 3, оф. 
36, тел./факс (044) 278-43-41, (044) 278-48-50;

реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого 
прийнято рішення про дематеріалізацію: свідоцтво про реєстрацію випуску іменних інвести-
ційних сертифікатів № 139/3/99 від 10.12.1999 р., видане ДКЦПФР;

підтвердженням права власності на іменні цінні папери в бездокументарній формі є ви-
писка з рахунка в цінних паперах, відкритого у депозитарній установі цінних паперів;

інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Парусонд», код за ЄДРПОУ 
37728574, місцезнаходження - 01001, м. Київ, пров. Рильський 3, літ. А, офіс 2, тел./факс 
(044) 278-84-53, керівник – Котляров Сергій Леонідович, ліцензія на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів серія АГ №579807 від 11.08.2011 р., видана 
ДКЦПФР, строк дії ліцензії – 11.08.2011 р. - 11.08.2016 р.;

реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати випуск іменних цінних 
паперів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію: Публічне акціонерне товари-
ство «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження - 
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3, тел. (044) 279-13-25, факс (044) 279-13-22, дані лі-
цензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності , а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - серія АВ №581322 
від 19.09.2006 р, видана ДКЦПФР, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.- 19.09.2016 р.

реквізити депозитарної установи, у якої емітент, якщо не всі власники до дати припи-
нення ведення реєстру знерухомлять належні їм цінні папери випуску, щодо якого прийнято 
рішення про дематеріалізацію, буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам іменних 
цінних паперів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Парусонд», місцезнаходження 
- 01001, м. Київ, пров. Рильський 3, літ. А, офіс 2, тел./факс (044) 278-84-53, код за ЄДРПОУ 
37728574, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263484 
від 12.10.2013 р., видана НКЦПФР, строк дії ліцензії – 12.10.2013 р. - необмежений.;

дата припинення ведення реєстру: 14.10.2013 р.;
застерігаємо Вас про те, що після дати припинення ведення реєстру проведення будь-

яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого при-
йнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється;

дата обліку: 14.10.2013 р.;
власникам іменних інвестиційних сертифікатів потрібно укласти договір про відкриття 

рахунка в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою (у разі відсутності такого 
договору);

ви, також, як власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дема-
теріалізацію, маєте право до дати припинення ведення реєстру самостійно знерухомити на-
лежні вам цінні папери в Національному депозитарії, якого обрав емітент, номінальним 
утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів;

зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі – депозитарні установи і депози-
тарна установа, у якої емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам іменних 
цінних паперів, до дати припинення ведення реєстру, зобов’язані відкрити рахунки у цінних 
паперах в Національному депозитарії, який буде обслуговувати випуск іменних цінних папе-
рів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунка);

спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію власників іменних інвести-
ційних сертифікатів, номінальних утримувачів, депозитарної установи, з якою емітентом 
укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, та 
Національного депозитарію: – пошта, факс, телефон;

порядок вилучення сертифікатів іменних цінних паперів: іменні інвестиційні сертифіка-
ти вилучаються в процесі звернення їх власників до емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ВiДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ДОСЛiДНИй i ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИй iНСТИТУТ 

АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство «Науково-дослiдний i 
проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування»

1.2 Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00220477
1.4 Місцезнаходження емітента 40003, м. Суми, вул. 2-га Залiзнична
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (0542) 25-13-71 (0542) 78-69-02
1.6 Електронна поштова адреса емітента urist@vniiaen.sumy.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації vniiaen.sumy.ua
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Члена правління (заступника директора з планування та логістики ВАТ «ВНДIАЕН») Дя-

ченка Сергія Олександровича (паспорт серія МА № 667962, виданий 22.06.1999 Ковпаків-
ським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.) звільнено з посади за власним бажання (про-
токол наглядової ради ВАТ «ВНДIАЕН» вiд 07.10.2013 № 80) з 07.10.2013. Часткою в 
статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Дяченко С.О. перебував на посаді члена правління з 09.09.2004.

Головного бухгалтера ВАТ «ВНДIАЕН» Зозулю Валентину Миколаївну (паспорт серія МА 
№ 366857, виданий 03.11.1997 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.) об-
рано на посаду члена правлiння згiдно протоколу наглядової ради ВАТ «ВНДIАЕН» вiд 
07.10.2013 № 80 з 07.10.2013. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано без-
строково. Зозуля В.М. до обрання на посаду члена правлiння працювала головним бухгал-
тером ВАТ «ВНДIАЕН».

Завiдувача юридичного бюро ВАТ «ВНДIАЕН» Денисенка Романа Вікторовича (паспорт 
серія МА № 873661, виданий 03.11.2000 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.) 
обрано на посаду члена правлiння згiдно протоколу наглядової ради ВАТ «ВНДIАЕН» вiд 
07.10.2013 № 80 з 07.10.2013. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано без-
строково. Денисенко Р.В. до обрання на посаду члена правлiння працював завiдувачем 
юридичного бюро ВАТ «ВНДIАЕН».

3. Підпис
Голова правлiння -директор Давиденко Андрiй Костянтинович підтверджує достовір-

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

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

ПАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00849994), місцезнаходження: 07540,  
Київська обл., м. Березань, вул. Фрунзе, 27, тел/факс: (04576) 6-47-69, 6-15-98,  
E-mail: ptahi.com@gmail.com; повідомлення розміщено у стрічці новин на сторінці  
www.stockmarket.gov.ua 07.10.2013 р.

Публічне акціонерне товариство «Березанське» повідомляє, що згідно з отриманим від 
депозитарію ПАТ «НДУ» зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів 
ПАТ «Березанське» на рахунках власників станом на 04.10.2013 р. в системі реєстру відбу-
лись наступні зміни:

на рахунку власника фізичної особи – Кудюкіної Владіслави Павлівни (паспорт серії КМ 
722908, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській 
обл., 25.07.2011р., адреса: 65000, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 28, кв. 23) від-
булося закриття на рахунку до 0 шт., що складає 0% Статутного капіталу Товариства.

на рахунку власника юридичної особи – ТОВ «ОРЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 36999543, 
адреса: Київська обл., м. Березань, вул. Б. Хмельницького, 19-А) відбулося відкриття рахун-
ку власника (пакет власника акцій став більшим 10% статутного капіталу) до 5 222 693 шт., 
що складає 60,1397% Статутного капіталу Товариства.

Директор Охріменко Юрій Сергійович підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ»ЕйЕМДЖИ ГРУП»

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія»ЕйЕмДжи Груп»
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
20783470
1.4. Місцезнаходження емітента 
Україна 02140, місто Київ, вулиця Мишуги, будинок 2, офіс 423
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(044)5933913,(044)5933914
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
office@amg-group.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 
amg-group.com.ua
1.8. Вид особливої інформації :
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-

ючих акцій.
2.Текст повідомлення 

07.10.2013 року Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія»ЕйЕмДжи 
Груп» отримало лист від ТОВ «КУА «АОЛА», діючого в інтересах та за рахунок 
ПВІФ»Венчурний капіталіст» , та на підставі представлених виписок про стан рахунку в 
цінних паперах від зберігача та договорів купівлі-продажу цінних паперів , дізналось про 
наступні зміни , що сталися у складі власників акцій ПрАТ«Страхова компанія»ЕйЕмДжи 
Груп» , яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій внаслідок проведення 
операцій купівлі-продажу акцій на вторинному ринку :

1. Повне найменування юридичної особи щодо якої виникла особлива інформа-
ція: 

Товариство з обмеженою відповідальністю«Компанія з управліннями активами 
«АОЛА», яка виступає від імені та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фон-
ду «Венчурний капіталіст» недиверсифікованого виду закритого типу,код ЄДРПОУ 
233122, місцезнаходження:Україна, 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 17, продав свій па-
кет акцій Товариства на вторинному ринку цінних паперів , а саме 42000000 (сорок два 
мільйони) штук простих іменних акцій Товариства, або 84(вісімдесят чотири) % від їх 
загальної кількості. В результаті пакет акцій ТОВ«Компанія з управліннями активами 
«АОЛА», яка виступає від імені та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фон-
ду «Венчурний капіталіст» недиверсифікованого виду закритого типу , зменшився до 
0(нуль)% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, або 0(нуль)шт. про-
стих іменних акцій.

2. Повне найменування юридичної особи щодо якої виникла особлива інформація: 
Компанія «АРІОН ХОЛДИНГ ЛТД»(ARION HOLDING LTD.»), ідент.код 119313, місце-

знаходження :103 Шам Пенг Тонг Плаза,Вікторія, о.Мае, Сейшельські Острови , пакет 
акцій якого становив 0(нуль)шт. простих іменних акцій Товариства, або 0(нуль)% від їх 
загальної вартості , в результаті проведення операцій купівлі-продажу акцій Товариства 
на вторинному ринку цінних паперів пакет акцій склав 10500000(десять мільйонів 
п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, або 21(двадцять один)% від їх 
загальної кількості.

3. Повне найменування юридичної особи щодо якої виникла особлива інформація: 
Компанія «ФЛОРІН ТРЕЙД ЛТД»( «FLORIN TRADE LTD.»), ідент.код 129520, місцезна-

ходження :оф. 102, 1-й поверх, Будівля Блейк, на розі вул.Ейр та Х’юстон, м. Беліз, Беліз 
, пакет акцій якого становив 0(нуль)шт. простих іменних акцій Товариства, або 0(нуль)% 
від їх загальної вартості , в результаті проведення операцій купівлі-продажу акцій Това-
риства на вторинному ринку цінних паперів пакет акцій склав 10500000(десять мільйо-
нів п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, або 21(двадцять один)% від їх 
загальної кількості.

4. Повне найменування юридичної особи щодо якої виникла особлива інформа-
ція: 

Компанія «ЕПІК БІЗНЕС ГРУП ЛІМІТЕД»( «EPIC BUSINESS GROUP LIMITED»), ідент.
код 117356, місцезнаходження :Оляджі Трейд Сентр 1-й поверх, Франсіс Рашель Стріт , 
Вікторія, о.Мае, Сейшельські Острови, пакет акцій якого становив 0(нуль)шт. простих 
іменних акцій Товариства, або 0(нуль)% від їх загальної вартості , в результаті проведен-
ня операцій купівлі-продажу акцій Товариства на вторинному ринку цінних паперів пакет 
акцій склав 10500000(десять мільйонів п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Това-
риства, або 21(двадцять один)% від їх загальної кількості.

5. Повне найменування юридичної особи щодо якої виникла особлива інформація: 
Компанія «ОСАРАТІКО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД»( «OSARATIKO HOLDINGS LIMITED»), 

ідент.код 308511, місцезнаходження :41 Тімістоклі Дервіс стріт, Гаваї Нікося Тауер ,2-й 
поверх, офіс 202,1066 Нікосія,Кіпр, пакет акцій якого становив 0(нуль)шт. простих імен-
них акцій Товариства, або 0(нуль)% від їх загальної вартості , в результаті проведення 
операцій купівлі-продажу акцій Товариства на вторинному ринку цінних паперів пакет 
акцій склав 10500000(десять мільйонів п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Това-
риства, або 21(двадцять один)% від їх загальної кількості.

3. Підпис 
Голова Правління приватного акціонерного товариства «Страхова компанія»ЕйЕмДжи 

Груп» Бородін Юрій Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

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

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35264721
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Бастіонна, буд. 1/36
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітент: телефон (044) 390-54-28; факс (044) 

390-54-29
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@bank-premium.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bank-premium.сom.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
04 жовтня 2013 року Спостережна рада ПАТ «КБ «Преміум» (Протокол засідання Спо-

стережної ради №14 від 04.10.2013 року) прийняла рішення щодо призначення Турової 
Ярослави Валеріївни (паспорт серії МК №250139, виданий Красноградським РВ УМВС Укра-
їни в Харківській області 29.08.1996р.) Членом правління ПАТ «КБ «Преміум» та про по-
кладення на неї обов’язків Відповідального працівника за проведення фінансового моніто-
рингу, на підставі відповідної письмової заяви, яка надійшла від даної особи, з 07 жовтня 
2013 року. Зміни у персональному складі посадових осіб ПАТ «КБ «Преміум» спричинені 
наявністю відповідної вакансії.

Турова Ярослава Валеріївна часткою в статутному капіталі ПАТ «КБ «Преміум» не воло-
діє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Турову Ярославу Валеріївну призначено на вищевказану посаду безстроково.
Попередні посади, які обіймала Турова Ярослава Валеріївна упродовж своєї трудової 

діяльності: економіст ТОВ «МЮС», економіст відділення №24 Акціонерного банку 
«Факторіал-Банк», провідний спеціаліст, головний спеціаліст відділу фінансового моніто-
рингу Управління фінансового моніторингу та банківської безпеки Акціонерно-комерційного 
банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», спеціаліст по фінансовому моніторингу, дирек-
тор з економіки та фінансів ТОВ «Інтергрейм Україна», заступник начальника відділу фінан-
сового моніторингу управління фінансового моніторингу та банківської безпеки, начальник 
управління фінансового моніторингу та протидії фінансуванню тероризму Акціонерно-
комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», Заступник начальника Служби 
фінансового моніторингу ПАТ «Терра-Банк».

Призначена посадова особа акціями ПАТ «КБ «Преміум» не володіє. 
3. Підпис

Достовірність інформації, що міститься у повідомленні, підтверджую та визнаю, що 
несу відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ПАТ «КБ «Преміум»  Л.М. Первак

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМЕРЦІйНИй БАНК «ПРЕМІУМ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35264721
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Бастіонна, 

буд.  1/36
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітент: телефон (044) 390-54-28; факс 

(044) 390-54-29
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@bank-premium.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://bank-premium.сom.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента.
2. Текст повідомлення

04 жовтня 2013 року Спостережна рада ПАТ «КБ «Преміум» (Протокол засідання 
Спостережної ради №14 від 04.10.2013 року) прийняла рішення щодо припинення 
повноважень члена Правління ПАТ «КБ «Преміум», Відповідального працівника за 
проведення фінансового моніторингу ПАТ «КБ «Преміум» Левицької Валерії Валеріїв-
ни за її власним бажанням у зв’язку з її звільненням за власним бажанням. На вико-
нання рішення Спостережної ради ПАТ «КБ «Преміум» 04 жовтня 2013 року було ви-
дано наказ №111-к про припинення трудового договору з Левицькою Валерією 
Валеріївною.

Левицька Валерія Валеріївна (паспорт серії ВА №037757, виданий Жовтневим РВ 
Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, 06.09.1995р.) часткою в ста-
тутному капіталі ПАТ «КБ «Преміум» не володіє.

Зміни у персональному складі посадових осіб ПАТ «КБ «Преміум» спричинені 
звільненням Левицької Валерії Валеріївни за власним бажанням.

Левицька Валерія Валеріївна не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

Левицька Валерія Валеріївна перебувала на посаді члена Правління, Відповідаль-
ного працівника за проведення фінансового моніторингу ПАТ «КБ «Преміум» з 
09.12.2011 року.

3. Підпис
Достовірність інформації, що міститься у повідомленні, підтверджую та визнаю, 

що несу відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» Л.М. Первак, 07.10.2013 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТ
РОВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСТОБУДІВНИК"

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТ

РОВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСТОБУДІВНИК";
1.2. Організаційноправова форма емітента  приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  03592248;
1.4. Місцезнаходження емітента  49050, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,

проспект Гагаріна, 115;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  тел. (056) 7901976, факс (056) 790

1976;
1.6. Електронна поштова адреса емітента  infomark@ukr.net;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації  gradostroitel.dp.ua;
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення  зміна складу
посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента. Змiни вiдбулися за рiшенням по

зачергових загальних зборів акціонерів вiд 04.10.2013 року (протокол № 2/13 вiд 04.10.2013
р.). Дичек Віктор Григорович (паспорт АН 414767, виданий 14.10.2005 р. Бабушкінським РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) переобрано на посаду президента терміном
на 3 роки. Володіє 99,94 % акцій Товариства. Перебуває на посаді 13 років. 1957  1960 р.р.
секретар комітету ВЛКСМ, 19651969 р.р. Соліканський міськом КПСС, 19691983 р.р. уп
равління капітального будівництва виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів
трудящих, 19831990 р.р. заступник голови виконкому міської ради народних депутатів
Дніпропетровської області, 1990 1993 р.р. генеральний директор консорціуму "Містобудів
ник", 19931997 президент АТ ДБК "Містобудівник", 19971999 р.р. заступник генерального
директора з будівельного комплексу ЗАТ з ІІ "ЕЄСУ", з 2000 р. президент ЗАТ "ДБК "Місто
будівник". Шинкевич Віктор Геннадійович (паспорт АЕ 493574, виданий 04.04.1997 р. Крас
ногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.) обрано на посаду першого зас
тупника президента за сумісництвом, терміном на 3 роки. Не володіє акціями Товариства.
19811982 р.р. підсібний робітник Палацу спорту, 19891992 р.р. майстер Главдніпробуд ВО
"Дніпротяжбудіндустрія", 19922001  начальник виробництва ЗБВ ОВО "Дніпросільбудіндус
трія", 20012005 р.р. директор ТОВ "Балівський завод залізобетонних виробів", 20052008
р.р. голова дніпропетровської районної державної адміністрації, з 2008 р. голова правління,
генеральний директор ПрАТ "Будіндустрія". Дичок Григорій Вікторович (паспорт АК 937725
виданий 16.06.2000 р. Дніпропетровським РВУМВС України в Дніпропетровській обл.)
звільнено з посади  заступника президента у зв'язку із закінченням терміну призначення.
Перебував на посаді 6 років. Не володіє акціями Товариства. Дичок Григорія Вікторовича
призначено на посаду начальника відділу інноваційного розвитку терміном на 3 роки. 1978
1979 р.р. слюсар "Днiпропетровське автопiдприємство 03662", 19851987 р.р. завiдуючий
складом "Днiпропетровський УРС", 19871988 р.р. формовщик "Самаровський дослiдний
завод залiзобетонних фiльтровальних виробiв треста "Днiпроводстрой", . 19891993 р.р. на
чальник вiддiлу НПО "Ресурси", 19951997 р.р. старший економiст вiддiлу ВЕС АКБ "Завод
банк", 19972004 р.р. директор АТЗТ "Градiнвест", 20052007 р.р. фiнансовий директор АТ
ДБК "Мiстобудiвник", 20072013 р.р. заступник президента ПрАТ "ДБК "Мiстобудiвник". Го
ловного бухгалтера Шолудько Григорiя Андрiйовича (паспорт АМ 786721, виданий
17.08.2001 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.) звільнено з по
сади за власним бажанням на підставі заяви. Не володіє акціями Товариства. Перебував на
посаді 11 років. На вищезазначену посаду нікого не призначено. Усі посадові особи непога
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади  президент Дичек В.Г. 07 жовтня 2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВІЖАЧОК"
організаційноправова форма емітента: акціонерне товариство;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35739825;
місцезнаходження емітента: 72142, Запорізька область, Приморський район, се

ло Інзівка, вул. Радянська, буд. 172;
міжміський код, телефон та факс емітента: (061) 3775549;
електронна поштова адреса емітента: svejachok@academy.in.ua;
вебсайт емітента www.svizhachok.ua;
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом

для розкриття інформації: д/н;
вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10

і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СвіжачОК" (далі  Товариство) повідомляє,
що 07.10.2013 р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України", (ліцензія
АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників
цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій,
яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника ак
цій товариства Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бонд" (код за ЄДРПОУ 37900479,
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 11,9455% голосуючих акцій
Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ "ЗНВКІФ
"БОНД" складає  5 316 312 (п'ять мільйонів триста шістнадцять тисяч триста дванад
цять) штук простих іменних акцій, що становить 9,4496% голосуючих акцій Товарис
тва. Пакет власника акцій Товариства Корпоративного недержавного пенсійного фон
ду Національного банку України (код за ЄДРПОУ 34880663, 01601, м. Київ, вул. Інсти
тутська, буд. 9) становив 86,9973% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням
придбаних акцій, пакет власника простих іменних акцій Товариства  Корпоративного
недержавного пенсійного фонду Національного банку України складає 50351188
(п'ятдесят мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) штук, що ста
новить 89,4973% голосуючих акцій Товариства. 

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

повідомленні.
Генеральний директор ПАТ "СвіжачОК"   Долговський А. В.

07.10.2013 р.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

про емітента

ПАТ «ЕЛЕКТРОМОТОР»
1.Загальні відомості.

1.1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Електромотор»
1.2.Організаційно -правова форма : публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05757966
1.4.Місцезнаходження : 36008, м.Полтава, вул.Фрунзе ,155
1.5.Міжміський код, телефон та факс : (0532)63-32-46, факс(0532)63-65-33
1.6..Електронна поштова адреса: em@elmotor.com.ua 
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.elmotor.com.ua
1.8.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента .

2.Текст повідомлення.
Водяницьку Людмилу Анатоліївну (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-

портних даних) звільнено з посади члена Наглядової ради з 07.10.2013р. згідно поданої за-
яви за власним бажанням та рішення Наглядової ради (протокол №10 від 07.10.13р.). Водя-
ницька Л.А. обіймала посаду з 17.04.1998р. Володіє 0,0067% статутного капіталу емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільне-
ної особи нікого не призначено.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.Найменування посади  Голова правління
   ПАТ «Електромотор»  В.М.Сурмач

07.10.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЕБЕДИНСЬКИй ХЛІБОЗАВОД» 

(код ЄДРПОУ 00379637, 
місцезнаходження: 42200, Сумська область, м. Лебедин, пров. Заводський, 4)

(надалі – Товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства від-
будуться 11 листопада 2013 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 42200, Сумська область, 
м.  Лебедин, пров. Заводський, 4 (приміщення актового залу). Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) для участі у загальних зборах відбудеться 11 листопада 2013 року з 09-00 години до 
09-50 години за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 24-00 годину 05 листопада 2013 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що під-
тверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства 
України.

ПОРЯДОК ДЕННИй (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лебединський хлібоза-

вод».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лебединський хлібо-

завод».
3. Затвердження звіту комісії з припинення ПрАТ «Лебединський хлібозавод».
4. Затвердження звіту про наслідки обміну акцій ПрАТ «Лебединський хлібозавод» на 

письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ  «Ле-
бединський хлібозавод» - правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.

5. Затвердження передавального акта в зв’язку з перетворенням ПрАТ «Лебединський 
хлібозавод» в ТОВ «Лебединський хлібозавод».

6. Про скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Лебединський хлібозавод».
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати 

проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть осо-
бисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з 
проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства у робочі дні з 09-00 години до 17-00 години (а в день проведення загальних зборів ак-
ціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлен-
ня з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій 
формі в приймальні Товариства. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються 
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – 
фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведе-
ного облікового реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – член комісії з припинення (Макаренко Людмила Леонідівна), телефон 
для довідок – (05445) 2-20-02.

Комісія з припинення 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №190, 9 жовтня 2013 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРЕЗАНСЬКЕ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Акціонер не товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00849994
1.4 Місцезнаходження емітента: 07540, Київська обл., м. Березань, вул. Фрунзе, 27
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (04576) 6-47-69, 6-15-98
1.6 Електронна поштова адреса емітента: ptahi.com@gmail.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: д/н
1.8 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
1.9 Повідомлення розміщено у стрічці новин на сторінці: www.stockmarket.gov.ua 

07.10.2013 р.
2. Текст повідомлення

Звiльнено 04.10.2013р. Охрiменко Юрiй Сергiйович (паспорт СК 807326, виданий Бере-
занським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл., 08.03.1998р.) з посади Голова правлiння за 
рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол загальних зборiв 
ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Перебував на посадi 2 роки. Часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. 
введено одноосiбний виконавчий орган - директор.

Звiльнено 04.10.2013р. Кудюкiн Павло Вiкторович (паспорт СМ 412291, виданий 
Iванкiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл., 08.10.2001р.) з посади Голова Спостережної 
ради за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол загальних 
зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Перебував на посадi 2 роки. Володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,07%. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Звiльнено 04.10.2013р. Слюсарчук Iван Миколайович (паспорт КА 464726, виданий 
Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл., 09.06.1997р.) з посади Член Спостережної 
ради за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол загальних 
зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Перебував на посадi 2 роки. Часткою у статутно-
му капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Звiльнено 04.10.2013р. Полупанова Алла Олександрiвна (паспорт ЕА 450662, виданий 
Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл., 22.05.1998р.) з посади Член Спостереж-
ної ради за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол за-
гальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Перебувала на посадi 2 роки. Володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,07%. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Звiльнено 04.10.2013р. Мележик Нiна Сергiївна (паспорт СМ 133884, виданий Березан-
ським МВГУ МВС України в Київськiй обл., 23.02.2000р.) з посади Голова Ревiзiйної комiсiї за 
рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол загальних зборiв 
ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Перебувала на посадi 2 роки. Часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Звiльнено 04.10.2013р. Оконченко Вiра Василiвна (паспорт СК 084493, виданий Березан-
ським МВГУ МВС України в Київськiй обл., 06.04.1996р.) з посади Член Ревiзiйної комiсiї за 
рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол загальних зборiв 
ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Перебувала на посадi 2 роки. Часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Звiльнено 04.10.2013р. Мороз Галина Василiвна (паспорт СН 433975, виданий Березан-
ським МВГУ МВС України в Київськiй обл., 24.06.1997р.) з посади Член Ревiзiйної комiсiї за 
рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол загальних зборiв 

ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Перебувала на посадi 2 роки. Часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Звiльнено 04.10.2013р. Гребельник Юрiй Федорович (паспорт СМ 247362, виданий Бере-
занським РВГУ МВС України в Київськiй обл., 13.06.2000р.) з посади Член правлiння за 
рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол загальних зборiв 
ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Перебував на посадi 2 роки. Часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. 
введено одноосiбний виконавчий орган - директор.

Призначено 04.10.2013р. Охрiменко Юрiй Сергiйович (паспорт СК 807326, виданий Бере-
занським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл., 08.03.1998р.) на посаду Директора строком на 
3 роки за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол загаль-
них зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Попередня посада - голова правлiння 
ПАТ  «Березанське». Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв 
ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. введено одноосiбний виконавчий орган - директор.

Призначено 04.10.2013р. Волошин Микола Iванович (паспорт СК 184403, виданий 
Баришiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл., 18.09.1996р.) на посаду Голова Наглядової 
ради строком на 3 роки за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. 
(Протокол загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Попередня посада - дирек-
тор з виробництва ТОВ «ОРЕС-АГРО». Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено 04.10.2013р. Ламрауi Мокхтар (посвiдка на постiйне проживання в Українi 
№IН003800, видана органом №8001, 18.04.2013р.) на посаду Член Наглядової ради строком 
на 3 роки за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол за-
гальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Попередня посада - генеральний дирек-
тор ТОВ «ОРЕС-АГРО». Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено 04.10.2013р. Рода Свiтлана Степанiвна (паспорт СН 582417, виданий Жовтне-
вим РУГУ МВС України в м. Києвi, 04.07.1997р.) на посаду Член Наглядової ради строком на 3 
роки за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Протокол загальних 
зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Попередня посада - Готельний комплекс «Ту-
рист», менеджер готельного-ресторанного сервiсу. Часткою у статутному капiталi Товариства 
не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено 04.10.2013р. Оконченко Вiра Василiвна (паспорт СК 084493, виданий Бере-
занським МВГУ МВС України в Київськiй обл., 06.04.1996р.) на посаду Голова Ревiзiйної 
комiсiї строком на 3 роки за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. 
(Протокол загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Попередня посада - член 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Березанське». Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено 04.10.2013р. Гребельник Юрiй Федорович (паспорт СМ 247362, виданий Бе-
резанським РВГУ МВС України в Київськiй обл., 13.06.2000р.) на посаду Член Ревiзiйної 
комiсiї строком на 3 роки за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. 
(Протокол загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Попередня посада - голо-
вний бухгалтер ПАТ «Березанське». Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено 04.10.2013р. Кравчук Оксана Миколаївна (паспорт СМ 133954, виданий Бере-
занським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл., 07.03.2000р.) на посаду Член Ревiзiйної комiсiї 
строком на 3 роки за рiшенням загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р. (Про-
токол загальних зборiв ПАТ «Березанське» вiд 04.10.2013р.). Попередня посада - головний 
бухгалтер ТОВ «ОРЕС-АГРО». Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. Підпис.
Директор Охріменко Юрій Сергійович підтверджує достовірність інформації, що містить-

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні положення

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Організаційна-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382094
Місцезнаходження емітента: 69063, м. Запоріжжя, вул. Артема, 7 
Міжміський код, телефон та факс емітента: 061- 213-77-62, 061-213-86-45 

(факс)
Електронна поштова адреса емітента: yurist@zkf.com.ua
Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: zkf.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗКФ» (протокол 

№ 1 від 03.10.2013) прийнято рішення про зміну складу Ревізійної комісії Товари-
ства.

З посад членів Ревізійної комісії Товариства були звільненні:
Новікова Олеся Володимирівна (паспорт СЮ 252280 виданий Жовтневим РВ 

ГУМВС України в Запорізькій обл. 18.01.2012), за вимогою акціонерів Товариства. На 
посаді перебувала з 20.10.2011 р. Володіє часткою у статутному капіталі товариства 
- 0,00001%. 

Пєрова Катерина Володимирівна (паспорт серiя СВ № 637448, виданий Орджоні-
кідзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 20.07.2002), за власним бажанням. 

На посаді перебувала з 20.10.2011 р. Володіє часткою у статутному капіталі товари-
ства - 0,00001%. 

Федорук Ольга Анатоліївна (паспорт серiя СА № 094683, виданий Комунарським 
РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 04.01.1996), за вимогою акціонерів Товариства. 
На посаді перебувала з 20.10.2011 р. Володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства - 0,00001%. 

На посаду членів Ревізійної комісії Товариства, строком на 3 роки (до проведення 
Річних загальних зборів Товариства у 2016 році) призначено:

Новікову Олесю Володимирівну (паспорт СЮ 252280 виданий Жовтневим РВ 
ГУМВС України в Запорізькій обл. 18.01.2012), працює заступником директора 
ТОВ  «Саусленк – Запоріжжя». Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: 
01.10.1998 -30.09.2008 - ТОВ «Аудиторська фірма «Партнер», головний бухгалтер; 
01.10.2008 -11.07.2013 - ТОВ «Аудиторська фірма «Партнер», заступник директора. 
Володіє часткою у статутному капіталі товариства - 0,00001%. 

Федорук Ольгу Анатоліївну (паспорт серiя СА № 094683, виданий Комунар-
ським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 04.01.1996р.), з 1983 року працює на 
ПАТ «ЗКФ» в відділі бухгалтерії. Володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства - 0,00001%. 

Шавло Світлану Борисівну (СА 497712 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізь-
кій обл. 24.07.1997) з 2006 року працює директором ТОВ «Інвестоптімгруп». Частка 
в статутному фондi емітента відсутня. 

У звільнених та призначених посадових осіб непогашенi судимостi за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутнi.

Генеральний директор Ю.М. Козакевич підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що несе відповідальність згідно законодавства.
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ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА

Інформація про проведення спеціалізованого аукціону

Біржовий бюлетень
торгів з продажу цінних паперів, 

на які згідно з чинним законодавством звернене стягнення

Дата торгів: 16 жовтня 2013 р.
Час торгів: 12:00

Придніпровська фондова біржа
Адреса*: 49000, м. Дніпропетровськ

вул. Набережна ім. Леніна, 17, оф. 332
тел. (0562) 361-360 тел./факс (0562) 361-351

На продаж виставлені цінні папери, на які звернено стягнення фінансовою установою 

ПАТ  «КБ «ПРИВАТБАНК», що належать наступним заставодавцям:
1. PERVOI LIMITED (зареєстровано відповідно до законодавства республіки Кіпр 

01.03.2004, реєстраційний номер 146094) та на які відповідно до умов договорів застави № 
ДЗК-1189 від 25.04.2013 р., № ДЗК-1214 від 25.04.2013 р., № ДЗК-1214 від 25.04.2013 р. 
звернено стягнення фінансовою установою ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), 
яка є Замовником проведення спеціалізованого аукціону.

2. ELADO LIMITED (зареєстровано відповідно до законодавства республіки Кіпр 
14.09.2005, реєстраційний номер 165495) на які відповідно до умов договорів застави 
№  ДЗК- 1187 від 25.04.2013 р., № ДЗК-1192 від 25.04.2013 р., № ДЗК-1191 від 25.04.2013 р. 
звернено стягнення фінансовою установою ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), 
яка є Замовником проведення спеціалізованого аукціону.

№ лоту
Назва цінного 

паперу
Найменування 
емітента ЦП

Код за ЄДРПОУ 
емітента ЦП

Номінал, 
грн.

Код iSiN
К-ть 
лотів

Кількість у 
лоті, щт

Початкова ціна 
однієї акції, грн.

Початкова ціна лоту 
(пакету акцій), грн.

Сума гарантійного 
внеску, грн

1 Акції іменні 
прості

ПАТ «ЗОЖК» 00373847 34,90 UA4000102719 1 106751 232,64 24 834 552,64 24 834 552,64

2 Акції іменні 
прості

ПАТ «ЗОЖК» 00373847 34,90 UA4000102719 1 106751 232,64 24 834 552,64 24 834 552,64

3 Акції іменні 
прості

ПАТ «ЗОЖК» 00373847 34,90 UA4000102719 1 106751 232,64 24 834 552,64 24 834 552,64

4 Акції іменні прості ПАТ «ЗОЖК» 00373847 34,90 UA4000102719 1 106751 232,64 24 834 552,64 24 834 552,64
5 Акції іменні прості ПАТ «ЗОЖК» 00373847 34,90 UA4000102719 1 106751 232,64 24 834 552,64 24 834 552,64
6 Акції іменні прості ПАТ «ЗОЖК» 00373847 34,90 UA4000102719 1 106751 232,64 24 834 552,64 24 834 552,64
7 Акції іменні прості ПАТ «ЗОЖК» 00373847 34,90 UA4000102719 1 106751 232,64 24 834 552,64 24 834 552,64
8 Акції іменні прості ПАТ «ЗОЖК» 00373847 34,90 UA4000102719 1 106751 232,64 24 834 552,64 24 834 552,64
9 Акції іменні прості ПАТ «ЗОЖК» 00373847 34,90 UA4000102719 1 106751 232,64 24 834 552,64 24 834 552,64
10 Акції іменні прості ПАТ «ЛЖК» 00333598 2,82 UA4000105282 1 226012 61,89 13 987 882,68 13 987 882,68
11 Акції іменні прості ПАТ «ЛЖК» 00333598 2,82 UA4000105282 1 226012 61,89 13 987 882,68 13 987 882,68
12 Акції іменні прості ПАТ «ЛЖК» 00333598 2,82 UA4000105282 1 226012 61,89 13 987 882,68 13 987 882,68
13 Акції іменні прості ПАТ «ЛЖК» 00333598 2,82 UA4000105282 1 272118 61,89 16 841 383,02 16 841 383,02

Початкова ціна за один ЦП Крок торгів 
від 1 коп. до 10 грн. 01 коп.

від 10 грн. до 500 грн. 1 грн.
понад 500 грн. 10 грн.

До участі у спеціалізованому аукціоні з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення 
допускаються особи, які виконали наступні умови:

• подали заявку на купівлю цінних паперів за встановленою формою не пізніше 9:00 го-
дини 16.10.2013 р.

• сплатили гарантійний внесок за відповідним лотом на поточний рахунок біржі в обслу-
говуючому банку за наступними реквізитами: п/р№26508050000287 в обслуговуючому банку 
ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа», 
ЄДРПОУ 25535920, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску для участі у спеціалі-
зованому аукціоні від «16» жовтня 2013 р., Лот №___. Без ПДВ».

• гарантійний внесок повинен бути зарахований на розрахунковий рахунок біржі в об-
слуговуючому банку, на пізніше 9-30 години дня проведення аукціону; 

• акредитували уповноважених представників для участі у торгах відповідно до Правил 
біржі;

• зареєструвалися для участі у біржових торгах.
Кінцевий термін реєстрації учасників аукціону об 11:50 «16» жовтня 2013 р.
Учасник спеціалізованого аукціону, який стає переможцем торгів за відповідним лотом, 

повинен протягом трьох банківських днів сплатити повну вартість придбаних цінних паперів 
(за вирахуванням гарантійного внеску) на розрахунковий рахунок біржі в обслуговуючому 
банку за наступними реквізитами: №26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ «КБ 
«ПРИВАТБАНК» МФО 305299, отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа», ЄДРПОУ 
25535920, призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні по біржовому контракту 
№_____ від «_____»______201__р., Без ПДВ».

Право власності на цінні папери, які продані на аукціоні, переходять до переможця аукці-
ону не пізніше п`яти банківських днів з дати укладення біржових контрактів та за умови по-
вного розрахунку відповідно до умов укладених біржових контрактів. 

* у зв`язку з тимчасовою зміною місцезнаходження, спеціалізований аукціон відбудеться 
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 33-В, прим.48.

Повна інформація розміщена на сайті pse.com.ua
Контактна особа ПрАТ «ПФБ» з проведення аукціону:
Зелінська Л.М. (0562)361-360, pfb@a-teleport.com

Генеральний директор  Білий Б.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

Повне найменування емітента:    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 «УКРТЕЛЕКОМ»
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента :  21560766
Місцезнаходження емітента:  01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18
Міжміський код, телефон та 
факс емітента:  (044) 226-25-41 (044) 234-39-57
Електронна поштова адреса 
емітента:  ukrtelecom@ukrtelecom.ua
Веб-сайт емітента:  www.ukrtelecom.ua
Вид особливої інформації:  Інформація про зміну складу посадових 
 осіб емітента

Текст повідомлення: 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 07.10.2013р. № 115, припи-

нено 08.10.2013р. (останній день здійснення повноважень) повноваження членів Правління 
товариства: 

- Кравця Ігоря Васильовича – тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління 
ПАТ «Укртелеком».

Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмель-
ницькій області 18.05.1996р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебував про-
тягом 0,25 року. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі 
злочини не має. 

- Агаркової Наталії Володимирівни – директора філії «Дирекція розвитку інфраструкту-
ри» ПАТ «Укртелеком».

Агаркова Н.В., паспорт ВС № 634121, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Доне-
цькій області 05.12.2000р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебувала протя-
гом 0,3 року. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі зло-
чини не має. 

- Васьківського Сергія Миколайовича – директора дирекції регуляторно-правового забез-
печення та управління власністю ПАТ «Укртелеком». 

Васьківський С.М., паспорт МК № 303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в 
Харківській області 06.12.1996, на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебував про-
тягом 1,3 років. Володіє акціями ПАТ «Укртелеком» у кількості – 3 100 штук, що становить – 
0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не 
має. 

- Прутенко Людмили Петрівни – директора дирекції праці та управління персоналом 
ПАТ  «Укртелеком».

Прутенко Л.П., паспорт СН №831209, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Киє-
ві 09.06.1998р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебувала протягом 9,5 років. 
Володіє акціями ПАТ «Укртелеком» у кількості – 3 060 штук, що становить – 0,000016% від 
статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. 

- Чернявського Олександра Геннадійовича – директора дирекції фінансової та комерцій-
ної діяльності ПАТ «Укртелеком».

Чернявський О.Г., паспорт СН № 896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 11.09.1998р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 
0,3  року. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини 
не має. 

Станом на 07.10.2013р. інші особи на посади членів Правління ПАТ «Укртелеком» не при-
значались.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 07.10.2013р. № 115, припи-
нено 08.10.2013р. (останній день здійснення повноважень) повноваження Кравця Ігоря Васи-
льовича, як особи, що тимчасово здійснює повноваження Голови Правління ПАТ «Укртеле-
ком». Станом на 07.10.2013р. інша особа на дану посаду не призначалась.

Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмель-
ницькій області 18.05.1996р., на посаді тимчасово здійснюючого повноваження Голови Прав-
ління ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 1,8 років. Акціями ПАТ «Укртелеком» не воло-
діє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. 

Тимчасово здійснюючий повноваження
Голови Правління ПАТ «Укртелеком»  І.В. Кравець
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Спостережною (Наглядовою) радою ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-
КОНДИТЕР» (надалі за текстом - Товариство) (Код ЄДРПОУ 32833927 місцезнаходження: 
65007, Одеська область, м.Одеса, 3-й Водопровідний провулок, 9) прийняте рішення про пе-
реведення випуску простих іменних акцій Товариства, який оформлений свідоцтвом про ре-
єстрацію випуску акцій № 153/1/04 (дата видачі 26.03.2004 року, видане Державної комісією 
з цінних паперів та фондового ринку) випущених у документарній формі існування, у бездо-
кументарну форму існування (Протокол засідання Спостережної (Наглядової) ради Товари-
ства від 30.09.2013р.).

Реквізити емітента: Повне найменування згідно з установчими документами: ЗАКРИТЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАКОНДИТЕР»; Скорочене найменування: ЗАТ «ОДЕСАКОН-
ДИТЕР»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32833927; Місцезнаходження згідно з реєстрацій-
ними документами: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. 3-й Водопровідний провулок, бу-
динок 9; Адреса для поштових повідомлень: 65007, Одеська область, м. Одеса , вул. 3-й 
Водопровідний провулок, будинок 9; Телефон, факс: телефон (048) 7223935, факс 
(0482)346035

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийняте 
рішення про дематеріалізацію: вид і тип цінних паперів: акція проста іменна; Дані свідоцтва 
про реєстрацію випуску: Дата реєстрації: 26.03.2004р.; Орган що видав свідоцтво: Державна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку; Реєстраційний номер випуску: 153/1/04; Між-
народний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1503781007; Номінальна вартість акції 
даного випуску (грн.): 0,35 грн.; Кількість акцій даного випуску (штук): 31 122 072 штук; За-
гальна номінальна вартість акцій даного випуску (грн.): 10892725,20 грн.

Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права влас-
ності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у 
Зберігача цінних паперів.

Інформація про Реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів: повне та скорочене найменування згідно з установчими документами: Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Регіональний Реєстротримач» (ТОВ «РРТ»), ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ: 01192970, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 
65044, Україна, м. Одеса, проспект Шевченко, буд.2; телефон: (048) 718-94-98, факс: (048) 
776-20-86; прізвище, ім’я, по батькові керівника: Директор Чечель Ірина Василівна; інформа-
ція про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: серія АГ, 
номер ліцензії 39920, дата видачі 17.09.2010р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії: діє до 17.09.2015р.

Реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо 
якого прийнято рішення про дематіалізацію: найменування: Публічне акціонерне товари-
ство «Національний депозитарій України»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711; 
Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001; Телефони контактної особи: 
(044) 279-65-40, 279-13-25. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних 
паперів: номер ліцензії – АВ № 581322, дата видачі: 19.09.2006 р., орган, що видав ліцензію: 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Строк дії ліцензії: 19.09.2006 р.- 
19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення ведення 
реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері-
алізацію буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: Найменування: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-
ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»; Місцезнаходження: Україна, 65033, м. Одеса, вул. Василя 

Стуса, будинок 2/1; Телефони контактної особи: (0482) 34-21-26; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 22452796; Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: номер лі-
цензії – АД № 075810, дата видачі: 28.08.2012, орган, що видав ліцензію: ліцензія видана 
НКЦПФР, строк дії ліцензії: необмежений.

Застереження: Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у 
системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про 
дематеріалізацію, не здійснюється. 

Інформація про уповноважений орган емітента або уповноважену посадову особу емі-
тента, якій Уповноваженим органом надані повноваження стосовно визначення дати припи-
нення ведення реєстру: не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій у бездокументарній формі існування Наглядова рада має встановити дату при-
пинення ведення реєстру.

Встановлена дата припинення ведення реєстру буде визначена у строк не пізніше 10 ро-
бочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі 
існування.

Власникам акцій необхідно укласти договори про відкриття рахунків в цінних паперах з 
обраними ними зберігачами (у разі відсутності таких договорів). 

Власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до 
дати припинення операцій має право самостійно знерухоміти належні йому акції в Національ-
ному депозитарії з реєстрацією його номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних 
цінних паперів.

Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі-зберігачі і зберігач, у якого емі-
тент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, не пізніше дня закінчення 
строку, що починається з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокумен-
тарній формі існування та становить 10 робочих днів, зобов’язані відкрити рахунки у цінних 
паперах в Національному депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого при-
йнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку.

Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних 
утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів ви-
пуску, що дематеріалізується, обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний 
депозитарій: Не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про пере-
ведення випуску іменних цінних паперів (акцій) документарної форми існування у бездоку-
ментарну форму існування, кожному з акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрова-
них на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску ЗАТ «ОДЕСАКОНДИТЕР», 
що дематеріалізується, обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний депози-
тарій – будуть надіслані персональні письмові повідомлення (простими листами по пошті) 
про дематеріалізацію.

Порядок вилучення сертифікатів акцій: акціонери Товариства у строк до 30 жовтня 2013 
року повинні направити на адресу Товариства: 65007, Одеська область, м. Одеса , вул. 3-й 
Водопровідний провулок, будинок 9, сертифікати акцій для їх знищення Товариством у по-
рядку, встановленому чинним законодавством. Обіг акцій з використанням сертифікатів цін-
них паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіка-
та не допускається. Всі не вилучені сертифікати Товариства після дати депонування 
глобального сертифікату вважаються недійсними та анульованими.

Голова Правління

Повідомлення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій 

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАКОНДИТЕР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАйОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

1.2.Організаційно правова форма 
емітента

Публічне акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03567440
1.4.Мсіцезнаходження емітента 24300, Вінницька область, селище міського типу 

Тростянець, вулиця Наконечного, будинок 13
1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(04343) 2-21-51

1.6.Електорнна поштова адреса емітента emit_trostagromash@atrepcom.ua 
1.7. Дата вчинення події 07 жовтня 2013 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

Емітента
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується для 
розкриття інформації

http://trostagro.at.ua 

2. Текст повідомлення: 
2.1. Згідно Наказу Директора Товариства № 8 від 7 жовтня 2013 р. звільнено Мельник 

Галину Пилипівну (Паспорт серії АВ № 041579, виданий 15.12.1999 р. Тростянецьким РВ 
УМВС України у Вінницькій області) з посади Головного бухгалтера Товариства. Підстава та-
кого рішення: заява Мельник Г. П. про звільнення з посади за власним бажанням. Обґрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб: Наказ Директора № 8 від 7 жовтня 2013 
р. Особа перебувала на даній посаді 34 (тридцять чотири) роки. Особа володіє 0, 00 шт. про-
стих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Згідно Наказу Директора Товариства № 9 від 7 жовтня 2013 р. призначено Гоменюк 
Галину Андріївну (Паспорт серії АВ № 229411, виданий 11.08.2001 р. Тростянецьким РВ УМВС 
України у Вінницькій області) на посаду Головного бухгалтера Товариства. Термін, на який 
призначено особу на посаду: необмежений. Підстава такого рішення: заява Гоменюк  Г.  А. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Наказ Директора №  9 від 7  жов-
тня 2013 р. Інші посади, які особа обіймала: з 02.03.1983 р. по 19.02.2013 р. економіст, за-
ступник директора по економіці ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»; з 
20.02.2013 р. основне місце роботи бухгалтер ТОВ «ПК «Зоря Поділля» і по сумісництві з 
01.03.2013 р. бухгалтер ПАТ «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш». Особа володіє 
0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Директор Товариства  Григор’єв В. І.

08.10.2013 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №190, 9 жовтня 2013 р. 
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Спостережною (Наглядовою) радою ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГО-
ВИй ДІМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИй» (надалі за текстом - Товариство) (Код ЄДРПОУ 32833932 міс-
цезнаходження: 65007, Одеська область, м.Одеса, 3-й Водопровідний провулок, 9) прийняте 
рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства, який оформлений сві-
доцтвом про реєстрацію випуску акцій № 154/1/04 (дата видачі 26.03.2004 року, видане Дер-
жавної комісією з цінних паперів та фондового ринку) випущених у документарній формі іс-
нування, у бездокументарну форму існування (Протокол засідання Спостережної (Наглядової) 
ради Товариства від 30.09.2013р.).

Реквізити емітента: Повне найменування згідно з установчими документами: ЗАКРИТЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ»; Скорочене найменуван-
ня: ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32833932; 
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65007, Одеська область, м. Одеса, 
вул. 3-й Водопровідний провулок, будинок 9; Адреса для поштових повідомлень: 65007, 
Одеська область, м. Одеса , вул. 3-й Водопровідний провулок, будинок 9; Телефон, факс: те-
лефон (048) 7223935, факс (0482)346035

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийняте 
рішення про дематеріалізацію: вид і тип цінних паперів: акція проста іменна; Дані свідоцтва 
про реєстрацію випуску: Дата реєстрації: 26.03.2004р.; Орган що видав свідоцтво: Державна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку; Реєстраційний номер випуску: 154/1/04; Між-
народний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1503791006; Номінальна вартість акції 
даного випуску (грн.): 0,35 грн.; Кількість акцій даного випуску (штук): 3 458 008 штук; За-
гальна номінальна вартість даного випуску (грн.): 1 210 302,80 грн.

Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права влас-
ності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у 
Зберігача цінних паперів.

Інформація про Реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів: повне та скорочене найменування згідно з установчими документами: Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Регіональний Реєстротримач» (ТОВ «РРТ»), ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ: 01192970, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 
65044, Україна, м. Одеса, проспект Шевченко, буд.2; телефон: (048) 718-94-98, факс: (048) 
776-20-86; прізвище, ім’я, по батькові керівника: Директор Чечель Ірина Василівна; інформа-
ція про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: серія АГ, 
номер ліцензії 39920, дата видачі 17.09.2010р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії: діє до 17.09.2015р.

Реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо 
якого прийнято рішення про дематіалізацію: найменування: Публічне акціонерне товари-
ство «Національний депозитарій України»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711; 
Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001; Телефони контактної особи: 
(044) 279-65-40, 279-13-25. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних 
паперів: номер ліцензії – АВ № 581322, дата видачі: 19.09.2006 р., орган, що видав ліцен-
зію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Строк дії ліцензії: 19.09.2006  р.- 
19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення ведення 
реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері-
алізацію буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: Найменування: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-
ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»; Місцезнаходження: Україна, 65033, м. Одеса, вул. Василя 

Стуса, будинок 2/1; Телефони контактної особи: (0482) 34-21-26; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 22452796; Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: номер лі-
цензії – АД № 075810, дата видачі: 28.08.2012, орган, що видав ліцензію: ліцензія видана 
НКЦПФР, строк дії ліцензії: необмежений.

Застереження: Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у 
системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про 
дематеріалізацію, не здійснюється. 

Інформація про уповноважений орган емітента або уповноважену посадову особу емі-
тента, якій Уповноваженим органом надані повноваження стосовно визначення дати припи-
нення ведення реєстру: не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій у бездокументарній формі існування Наглядова рада має встановити дату при-
пинення ведення реєстру.

Встановлена дата припинення ведення реєстру буде визначена у строк не пізніше 10 ро-
бочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі 
існування.

Власникам акцій необхідно укласти договори про відкриття рахунків в цінних паперах з 
обраними ними зберігачами (у разі відсутності таких договорів). 

Власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до 
дати припинення операцій має право самостійно знерухоміти належні йому акції в Національ-
ному депозитарії з реєстрацією його номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних 
цінних паперів.

Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі-зберігачі і зберігач, у якого емі-
тент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, не пізніше дня закінчення 
строку, що починається з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокумен-
тарній формі існування та становить 10 робочих днів, зобов’язані відкрити рахунки у цінних 
паперах в Національному депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого при-
йнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку.

Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних 
утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів ви-
пуску, що дематеріалізується, обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний 
депозитарій: Не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про пере-
ведення випуску іменних цінних паперів (акцій) документарної форми існування у бездоку-
ментарну форму існування, кожному з акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрова-
них на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ», що дематеріалізується, обраного Уповноваженим органом зберігача 
та Національний депозитарій – будуть надіслані персональні письмові повідомлення (про-
стими листами по пошті) про дематеріалізацію.

Порядок вилучення сертифікатів акцій: акціонери Товариства у строк до 30 жовтня 2013 
року повинні направити на адресу Товариства: 65007, Одеська область, м. Одеса , вул. 3-й 
Водопровідний провулок, будинок 9, сертифікати акцій для їх знищення Товариством у по-
рядку, встановленому чинним законодавством. Обіг акцій з використанням сертифікатів цін-
них паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіка-
та не допускається. Всі не вилучені сертифікати Товариства після дати депонування 
глобального сертифікату вважаються недійсними та анульованими.

Голова Правління

Повідомлення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій 

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИй ДІМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИй»

Відкрите акціонерне товариство «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-
рибоводне підприємство», в зв’язку із прийняттям наглядовою радою Товариства 01.10.2013 р. 
(протокол № 01/10-2013) рішення про дематеріалізацію випуску іменних цінних паперів (ак-
цій) повідомляє наступне:

Реквізити емітента: Відкрите акціонерне товариство «Хмельницьке виробниче 
сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» (скорочене найменування – ВАТ «Хмельниць-
крибгосп»), код за ЄДРПОУ: 00476808, Місцезнаходження згідно з реєстраційними документа-
ми та адреса для поштових відправлень: 31530, Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Ме-
джибіж, вул. Чкалова, буд. 58, тел./факс: (0382) 776636, (03857) 20729, 97105, 98538.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рі-
шення про дематеріалізацію: Прості іменні акції документарної форми, номінальною вартістю 
0,25 грн., кількістю 9052000 штук, загальною номінальною вартістю 2263000 грн., випуск яких 
зареєстровано Хмельницьким територіальним відділенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку за реєстраційним, про що видано свідоцтво про реєстрацію випуску № 
215/22/1/98 від 25.12.1998 р., міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був при-
значений для випуску акцій у документарній формі існування: UA2201301007.

Звертаємо увагу! Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є 
виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

Реєстроутримувач, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів: То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-сервіс-реєстр» (ТОВ «Інтер-сервіс-реєстр»), 
код за ЄДРПОУ: 24241079, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 49000, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, б. 8-10, тел./факс (056) 3729056; 
керівник – Сергеєва Ірина Петрівна; Ліцензія на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників імен-
них цінних паперів, серії АВ № 534239, видана 12.07.2010 р. Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на підставі рішення від 12.07.2010 р. № 799, строк дії ліцензії 
12.07.2010 р. – 12.07.2015 р.. 

Національний депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийня-
то рішення про дематеріалізацію: Публічне акціонерне товариство «Національний  

депозитарій України», код за ЄДРПОУ: 30370711, місцезнаходження: 01001, м. Київ,  
вул. Б. Грінченка, 3; тел./факс: (044) 279-10-78, (044) 377-70-16; ПІБ керівника та контак-
тної особи: Адамовська Марина Олександрівна – директор операційного департаменту, 
Федорова Олена Едуардівна – начальник клієнтського відділу; Ліцензія на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитар-
ної діяльності депозитарію цінних паперів, серії АВ № 581322, видана 25.05.2011 р.  
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення від 19.09.2006 
року № 823, строк дії ліцензії 19.09.2006 – 19.09.2016 р.

Зберігач, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знеру-
хомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, буде від-
кривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ: 30469671, місцезнаходження: 01001,  м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 16, тел./факс: (044) 467-79-70; Ліцензія на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності зберігача цінних паперів, серії АВ 
№ 440420 від 24.11.2008 р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
строк дії ліцензії 24.11.2008 р. – 24.11.2013 р.; керівник - Почапський Микола Олександрович, 
контактна особа: Сладковська Ірина Цезаріївна – начальник депозитарного відділу та Бербер Алла 
Семенівна – спеціаліст з депозитарної діяльності, тел. (044) 467-79-70.

Застереження! Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у 
системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про 
дематеріалізацію, не здійснюється.

Наглядовою радою емітента повноваження стосовно визначення дати припинення веден-
ня реєстру надані Директору Товариства Сутому Сергію Володимировичу. Встановлена дата 
припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати 
публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емі-
тенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Власнику акцій необхідно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з об-
раним ним зберігачем (у разі відсутності такого договору). Також, власник акцій випуску, 
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, має право до дати припинення ведення 

Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій 

ВАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП»
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реєстру самостійно знерухомити належні йому акції в Національному депозитарії з реєстраці-
єю його номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.

Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі - зберігачі і зберігач, у якого емі-
тент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, зобов’язані не пізніше дня 
закінчення строку, що починається з дати публікації рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 
бездокументарній формі існування та становить 10 робочих днів, відкрити рахунки у цінних 
паперах в Національному депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого при-
йнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку). 

Дата обліку – 01.10.2013 р.
Акціонери та номінальні утримувачі, зареєстровані на дату обліку у реєстрі власників іменних 

цінних паперів випуску, що дематеріалізується, повідомляються персонально шляхом направлен-
ня письмового повідомлення простим поштовим листом, обраний зберігач та Національний депо-
зитарій – шляхом направлення письмового повідомлення рекомендованим листом.

Власники іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, протягом 6 місяців з 
дати обліку надсилають цінним листом з описом вкладення на адресу ВАТ «Хмельницькриб-
госп» оригінал сертифікату акцій та повідомлення, в якому зазначаються реквізити сертифі-
кату (серія, номер, наскрізний номер). Після дати депонування глобального сертифіката Това-
риство знищує отримані від акціонерів сертифікати акцій випуску, що дематеріалізується, в 
порядку визначеному законом. По спливу шестимісячного терміну з дати обліку не отримані 
Товариством сертифікати вважаються анульованими, вилученими та знищеними.

 Директор     С. Сутий

НОВИНИ

Коротко про рішення НКЦПФР,  
що пройшли процедуру державної реєстрації

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що пройшли процедуру державної реєстрації впродовж ве-
ресня 2013 року:

Рішення від 20 серпня 2013 року №1524 «Про затвердження 
Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах 
за результатами клірингу» (пройшло процедуру державної реє-
страції 11.09.2013 року).

Комісія розробила та впроваджує ряд нормативно-правових 
актів, які чітко прописують вимоги до зазначених договорів. Так, 
Договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результа-
тами клірингу укладається між особою, що здійснює кліринг, та 
Центральним депозитарієм цінних паперів (ЦД), відповідно до 
якого між особою, що здійснює кліринг, та ЦД здійснюється об-
мін інформацією, необхідною для здійснення розрахунків у цін-
них паперах за результатами клірингу, а ЦД на підставі отриманої 
від особи, що здійснює кліринг, інформації виконуються депози-
тарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів ЦД з метою 
забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік 
яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України 
«Про депозитарну систему України», здійснює ЦД, вчиненими на 
фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням прин-
ципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Рішення від 13 серпня 2013 року №1464 «Про затвердження 
Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового рин-
ку» (пройшло процедуру державної реєстрації 11.09.2013 року).

Перш за все, цей документ розроблено відповідно до норм 
чинного законодавства, зокрема, статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». До того ж, 
цей регуляторний акт урегульовує перелік документів, необхідних 
для сертифікації, перелік підстав для відмови та анулювання в 
сертифікації, а також уточнює строки початку та закінчення термі-
ну дії сертифіката. Також встановлено додаткові вимоги до пере-
ліку документів, необхідних для сертифікації, передбачено, що 
отримання сертифіката уповноваженою особою заявника може 
бути здійснене лише за нотаріальною довіреністю, а також те, що 
при поданні інформації про зміни у відомостях стосовно трудової 
діяльності, зокрема, про прийняття на роботу до професійного 
учасника фондового ринку подається копія заяви сертифікованої 
особи про прийняття на роботу тощо.

Рішення від 28 серпня 2013 року № 1600 «Про затвердження 
змін до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цін-
них паперів» (пройшло процедуру державної реєстрації 19.09.2013 
року).

Цей напрям роботи є одним із пріоритетних для Комісії, адже 
регулятор докладає чимало зусиль для того, аби діяльність Комі-
сії у сфері проведення перевірок діяльності емітентів цінних папе-
рів була не тільки ефективною, але й комфортною для представ-
ників фондового ринку. Перш за все, зазначеними змінами буде 

спрощена процедура початку проведення перевірки, а також вре-
гульоване питання проведення перевірок тих аспектів, які вже 
перевірялись раніше.

Рішення від 10 вересня 2013 року № 1754 «Про затвердження 
Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до 
обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати 
допуск до обігу цінних паперів на території України» (пройшло про-
цедуру державної реєстрації 27.09.2013 року).Регулятор завершує 
роботу над нормативними документами, які визначають механізм 
допуску цінних паперів іноземних емітентів на вітчизняний фондо-
вий ринок. Зокрема, однією з умов виходу на українські біржові 
майданчики є обіг таких цінних паперів на іноземній фондовій біржі, 
що входить до визначеного Комісією переліку. Так, допуск цінних 
паперів іноземних емітентів має розширити перелік існуючих ін-
струментів на вітчизняному фондовому ринку. Важливо зауважити, 
що це повинні бути цінні папери, емітовані компаніями, що мають 
активи в Україні, і, будучи допущеними на вітчизняний фондовий 
ринок, вони перебуватимуть в обігу на українських фондових бір-
жах. Ініціатором такого допуску повинен виступати сам емітент.

Рішення від 15 серпня 2013 року № 1518 «Про затвердження 
Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних 
паперів» (пройшло процедуру державної реєстрації 
09.09.2013  року).

Рішення від 20 серпня 2013 року № 1525 «Про затвердження 
Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за ре-
зультатами клірингу» (пройшло процедуру державної реєстрації 
11.09.2013 року).

Рішення від 20 серпня 2013 року № 1526 «Про затвердження 
Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та 
договору про обслуговування Розрахункового центру» (пройшло 
процедуру державної реєстрації 11.09.2013 року).

Рішення від 20 серпня 2013 року № 1527 «Про затвердження 
Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами 
щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг)» (пройшло 
процедуру державної реєстрації 11.09.2013 року).

Рішення від 23 липня 2013 року № 1281 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з управління акти-
вами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» 
(пройшло процедуру державної реєстрації 12.09.2013 року).

Рішення від 03 вересня 2013 року № 1681 «Про затвердження 
Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготов-
лення вексельних бланків» (пройшло процедуру державної реє-
страції 24.09.2013 року).

Рішення від 16 липня 2013 року № 1248 «Про затвердження 
Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку», Зміни до Положення про поря-
док навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку 
(пройшло процедуру державної реєстрації 24.09.2013 року). 
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НОВИНИ

Украинские индексы акций в понедельник 
продолжили снижение

Украинский рынок акций в понедельник снизился вслед за 
мировыми площадками на фоне отсутствия прогресса в перего-
ворах о лимите госдолга США: индекс «Украинской биржи» (УБ) 
по итогам торгов просел на 0,79% — до 840,28 пункта, индекс 
ПФТС — на 0,37%, до 292,8 пункта.

Объем торгов на УБ составил 28,4 млн грн, в том числе на 
срочном рынке — 4,5 млн грн; на ПФТС — 147,4 млн грн.

Больше остальных на УБ подешевели акции «Донбассэнерго» 
(-4,83%), «Мотор Сичи» (-1,2%) и «Центрэнерго» (-0,94%). 
Выросли в цене бумаги Алчевского меткомбината (+0,99%), Авде-
евского коксохимического завода (+0,71%) и Енакиевского мет-
завода (+0,15%).

Лидерами снижения на ПФТС стали акции концерна «Стирол» 
(-5,86%), Харцызского трубного завода (-3,98%) и «Захидэнерго» 
(-3,73%). Наибольший рост продемонстрировали котировки Се-
верного ГОКа (+3,17%), «Днипроэнерго» (+1,02%) и Крюковского 
вагоностроительного завода (+0,93%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в поне-
дельник снизился на 0,65% — до 571,89 пункта. Объем торгов 
индексными бумагами составил 3,54 млн злотых 
(9,14  млн  грн).

В «индексной корзине» больше всех подешевели акции 
«Весты» (-4%), «Садовой Груп» (-2,68%) и «Астарты» (-2,17%). 
Подорожали бумаги Coal Energy (+4,76%), «Овостара» (+0,71%) и 
«Кернела» (+0,1%).

Как сообщил руководитель аналитического отдела инвест-
компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко, весь 
пятничный оптимизм на мировых рынках оказался отыгран 
гэпом вниз в понедельник. После заявлений республиканцев 
о готовности пойти на компромисс ожидалось, что стороны 
решат проблемы с бюджетом и госдолгом США. Однако глава 
республиканцев в палате представителей Джон Бейнер зая-
вил, что потолок госдолга США не будет повышен без уступок 
в виде снижения государственных расходов. Он также сказал, 
что в случае, если Барак Обама не пойдет на компромисс, 
США угрожает дефолт.

«С открытием площадок США мы увидели тот же сценарий, что 
и на прошлой неделе, когда все попытки падения откупались, 
равно как и за любым ростом шли продажи. Все же игроки не 
верят в негатив. Если сегодня-завтра решение вновь не будет 
принято, нас (украинский рынок акций — ИФ) ждет сниже-
ние»,  — сказал А.Тарасенко.

По прогнозам аналитика инвесткомпании «ТАСК» Вячеслава 
Иванишина, во вторник следует ожидать продолжения распро-
даж на украинском рынке акций.

«Настроения на рынке преобладают негативные, инвесторы 
не спешат покупать риски украинских компаний. Из внешней 
макроэкономической статистики завтра ожидается публика-
ция торгового баланса и объема промышленных заказов Гер-
мании и индекса оптимизма в малом бизнесе США», — сооб-
щил он.

Рынок акций Украины во вторник утром сохраняет 
движение вниз

Украинский рынок акций во вторник утром продолжает нисхо-
дящую динамику, биржевые «медведи» переключились с 
локальных спекуляций на внешний негатив: индекс «Украинской 
биржи» (УБ) к 11:05 кв просел на 0,23% — до 838,36 пункта, ин-
декс ПФТС — на 0,12%, до 292,44 пункта.

Среди индексных акций УБ утром наиболее подешевели бума-
ги Райффайзен Банка Аваль (-2,21%) и Укрсоцбанка (-1,89%).

Дорожали только акции «Донбассэнерго» (+0,61%).
Среди индексных бумаг ПФТС лидерами снижения были акции 

«ДТЭК Днипроэнерго» (-2,67%) и «Донбассэнерго» (-1,63%), тогда 
как более остальных подорожали акции концерна «Стирол» (+3,08%), 
Стахановского (+2,33%) и Крюковского (+1,99%) вагонзаводов.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руководитель 
аналитического отдела инвесткомпании «Арт Капитал» Игорь Пу-
тилин, поводом для игры на понижение выступает отсутствие 
прогресса в переговорах в Конгрессе США относительно 
повышения лимита заимствований страны. 

«Напряжение вокруг бюджетных проблем в США, грозящее 
вылиться в дефолт, продолжает нарастать, однако по-прежнему 
не видно никаких признаков активных переговоров между респу-
бликанцами и Белым домом относительно путей выхода из кри-
зиса», — сказал он.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Альта-
на Капитал» Андрей Тарасенко, в свою очередь, отметил, что 
стороны переговорного процесса упорствуют в своем нежелании 
идти на компромисс, поэтому ситуация в настоящее время кажет-
ся более серьезной, чем неделю назад.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что мировые 
инвесторы сдержанно реагируют на указанные события, предпо-
лагая весьма низкой вероятность дефолта США.

Иена перешла к снижению в паре с долларом, 
отступив от максимума за 8 недель

Доллар и иена дорожают в ходе торгов во вторник, поскольку 
спрос на защитные активы усилился после того, как президент 
США Барак Обама отказался от переговоров с республиканцами 
по вопросу о повышении лимита госзаимствований, сообщает 
агентство Bloomberg.

Вместе с тем в паре с долларом японская нацвалюта перешла 
к снижению после того, как достигла максимальной отметки за 
8  недель по отношению к доллару и за месяц — к евро. 

Евро на 8:55 МСК во вторник стоил $1,3559 по сравнению с 
$1,3581 по итогам североамериканской сессии 7 октября.

Курс доллара относительно японской нацвалюты составил к 
этому времени 97,06 иены против 96,71 иены накануне, ранее до-
ллар опускался до самой низкой отметки с 12 августа — 96,57 
иены. Стоимость евро колеблется у отметки 131,37 иены, достиг-
нутой на конец торгов в понедельник.

«Риск усиления иены в краткосрочной перспективе 
повышается. Вероятность невыплат США по долговым обяза-
тельствам невелика, однако их влияние будет огромным, 
поэтому инвесторы сокращают вложения в рисковые активы», 
— заявил управляющий директор Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ Ltd. Нориаки Мурао. 

Спикер Палаты представителей американского Конгресса рес-
публиканец Джон Бейнер заявил, что не пойдет на повышение 
лимита заимствований США без уступок со стороны демократов 
и Б.Обамы. Президент рискует привести страну к дефолту, если 
не приступит к реалистичным переговорам, отметил он.

Б.Обама заявил, что не намерен вести переговоры по этим во-
просам, и что нижней палате Конгресса не стоит использовать их 
в качестве аргументов в споре, поскольку их решение является 
прямой обязанностью законодателей.

Министр финансов США Джейкоб Лью называет водоразде-
лом 17 октября: в случае отсутствия соглашения по лимиту гос-
долга к этой дате США столкнутся с угрозой дефолта. 
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Нефть дешевеет из-за опасений дефолта США,  
Brent упала до $109,11 за баррель

Нефть дешевеет во вторник на фоне продолжающейся прио-
становки работы правительства и усилившихся опасений дефол-
та США, сообщает агентство Bloomberg.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже 
ICE Futures снизились в цене к 9:05 мск на $0,25 (0,23%) — до 
$109,43 за баррель. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent 
на бирже ICE в Лондоне подорожал на $0,22 (0,2%), до $109,68 за 
баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах 
Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому 
времени на $0,08 (0,08%) — до $102,95 за баррель. По итогам 
торгов 7 октября котировки фьючерсов на нефть марки WTI на 
ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упали на $0,81 
(0,78%) — до $103,03 за баррель.

«Дебаты по вопросу о потолке госдолга подрывают дове-
рие людей к идущему восстановлению экономики», — уверен 
гендиректор сырьевого издания Barratt's Bulletin Джонатан 
Барратт. По его оценкам, WTI вскоре подешевеет до $101,8 за 
баррель. 

Спикер Палаты представителей американского Конгресса рес-
публиканец Джон Бейнер заявил, что не пойдет на повышение 
лимита заимствований США без уступок со стороны демократов 

и Б.Обамы. Президент рискует привести страну к дефолту, если 
не приступит к реалистичным переговорам, отметил он.

Б.Обама заявил, что не намерен вести переговоры по этим во-
просам, и что нижней палате Конгресса не стоит использовать их 
в качестве аргументов в споре, поскольку их решение является 
прямой обязанностью законодателей.

Министр финансов США Джейкоб Лью называет водоразде-
лом 17 октября: в случае отсутствия соглашения по лимиту гос-
долга к этой дате США столкнутся с угрозой дефолта. 

Инвесторы также ожидают, что товарные запасы нефти в США 
выросли третью неделю подряд, отражая сокращение спроса на 
энергоносители в условиях замедлившегося восстановления 
экономики. 

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных агент-
ством Bloomberg, запасы нефти выросли на прошлой неделе на 
1,6 млн баррелей. 

Вместе с тем агентство Bloomberg подсчитало, что суточные 
объемы экспорта нефти марок North Sea Brent, Forties, Oseberg и 
Ekofisk, входящих в корзину Dated Brent, подскочат в ноябре до 
максимума за 21 месяц — составят 980 тыс. баррелей, что будет 
на 10% больше октябрьских поставок.

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
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