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

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

Шановні колеги!
Вчора, 29 жовтня 2014 року, відбулося прощання з нашим колегою, 

василем васильовичем мицем, 
штатним шофером Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Життя Василя Васильовича раптово обірвалося на 54-му році. Близько 11 років він присвятив 
роботі в Комісії, тому багатьох з нас і досі не залишає віра в його повернення до колективу!

Пан Миць залишиться назавжди в нашій пам'яті як світла, добра та привітна людина. 
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!
Світла пам'ять!

З повагою, 
прес-служба та весь колектив нкцПФР

Шановні сПівРобітники комісії!

У нашого колеги Юрія Миколайовича Назаренка, екс-Члена ДКЦПФР, трапилась невимовна 
втрата – страшна хвороба забрала життя його дружини Ірини.

Керівництво та увесь колектив НКЦПФР висловлює співчуття Юрію Миколайовичу, родині та 
близьким померлої. 

Світла пам'ять!
З повагою,

прес - служба та колектив нкцПФР

СПІВЧУТТЯ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №208, 31 жовтня 2014 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р і Ш е н н Я
«28» жовтня 2014  м. Київ  №1465

Про переоформлення ліцен-
зії на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної ді-
яльності депозитарної уста-
нови, тов «ФонДова 
комПаніЯ «ДаліЗ-Фінанс»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих за-
явником до Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку (далі – Комісія) на переоформлення ліцензій на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності де-
позитарної установи, у зв’язку зі зміною місцезнаходження 
юридичної особи, відповідно до Порядку та умов видачі лі-
цензії на провадження окремих видів професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлен-
ня ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

в и Р і Ш и л а:
1. Переоформити ліцензію серії АЕ № 263387 від 

24.09.2013, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-
ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 33400984) на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депо-
зитарної установи, у зв’язку зі зміною місцезнаходження 
юридичної особи, а саме: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 
будинок 7-В на 01024, м. Київ, вулиця Богомольця, буди-
нок 7/14, прим.182.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АЕ № 263387 від 
24.09.2013, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-
ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 33400984) на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депо-
зитарної установи, у зв’язку з переоформленням.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб - сайті Комісії.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій  
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

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

голова комісії                                           Д. тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р і Ш е н н Я

«28» жовтня 2014 р.  м. Київ  №1469

Щодо переоформлення лі-
цензій на провадження 
професійної діяльностіі  
на фондовому ринку  
тов «ФонДова комПа-
ніЯ «ДаліЗ-Фінанс» іден-
тифікаційний код юридич-
ної особи 33400984

Відповідно до пункту 3 розділу VІ Порядку та умов ви-
дачі ліцензії на провадження окремих видів професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 14.05.2013 №817, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386, 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

виРіШила:
1. Переоформити ліцензії серії АГ № 580248 від 

16.02.2010; серії АГ № 580249 від 16.02.2012, видані ТО-
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 33400984) на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності 
з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяль-
ності; дилерської діяльності, відповідно, на підставі до-
кументів щодо переоформлення у зв’язку зі зміною міс-
цезнаходження, а саме: 01004, м. Київ, вулиця Басейна, 
будинок 7-В, к. 501 на 01024, місто Київ, вулиця Бого-
мольця, будинок 7/14, прим. 182. 

2. Визнати недійсними ліцензії серії АГ № 580248 від 
16.02.2010; серії АГ № 580249 від 16.02.2012, видані ТО-
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку - ді-
яльності з торгівлі цінними паперами, у зв'язку з їх пере-
оформленням. 

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій  
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

голова комісії            Д. тевелєв
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№208, 31 жовтня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р і Ш е н н Я

«28» жовтня 2014 р.  м. Київ  №1473 

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
тов «кУа «сіП»

 
За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ ІН-
ВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку від-
повідно до Ліцензійних умов провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами), затверджених рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108, 

Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 

(далі – Комісія)
виРіШила:

1. Видати з 04.12.2014 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІН-
НЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» 
(83086, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 51А, 
ідентифікаційний код юридичної особи 32547688) лі-
цензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з управління активами інсти-
туційних інвесторів (діяльності з управління активами) у 
зв’язку із закінченням 03.12.2014 строку дії попередньо 
виданої ліцензії серії АЕ №286895.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комуні- 
кацій (Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування 
цього рішення в офіційному друкованому виданні  
Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (Симонен-
ко О.М.) забезпечити внесення відповідних змін до 
ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

голова комісії                                           Д. тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р і Ш е н н Я

«28» жовтня 2014 р.  м. Київ  №1474 

Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку – діяль-
ності з управління актива-
ми інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління 
активами) тов «кУа 
«еФективні інвестиції»

За підсумками розгляду заяви та документів, пода-
них ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на переоформлення 
ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку у зв'язку зі зміною місцезнаходження про-
фесійного учасника, відповідно до Ліцензійних умов 
провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами), затверджених рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 
2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія)

виРіШила:
1.Переоформити ліцензію, видану товариству з обме-

женою відповідальністю «Компанія з управління актива-
ми «Ефективні інвестиції» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 34717659) серії АВ №617840 від 30.03.2012 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у зв’язку зі 
зміною місцезнаходження, а саме: 01004, місто Київ, ву-
лиця Червоноармійська, будинок 5 на 04119, м. Київ, ву-
лиця Дегтярівська, будинок 27-Т, літера А.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АВ №617840 від 
30.03.2012, видану товариству з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Ефективні 
інвестиції» на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми), у зв`язку з її переоформленням.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Департаменту спільного інвестування та регулюван-
ня діяльності інституційних інвесторів (Симоненко О.М.) 



4

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №208, 31 жовтня 2014 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного 
реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

голова комісії             Д. тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р і Ш е н н Я
28.10.2014 р.   №1475

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи реєстру 
власників іменних цінних 
паперів та до системи депо-
зитарного обліку цінних па-
перів, випущених Пат «ав-
тотранспортник 13066» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПАТ «Автотранспортник 13066» (код ЄДРПОУ 
05475179) порушень, які були підставою для винесення 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку (далі - Комісія) щодо усунення порушень та 
зупинення внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів від 24.09.2013 року № 2051,

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

в и Р і Ш и л а:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Комісії 

від 24.09.2013 року № 2051 щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до 
системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих 
ПАТ «Автотранспортник 13066» (код ЄДРПОУ 05475179).

2. Відновити з 28.10.2014 року внесення змін до систе-
ми реєстру власників іменних цінних паперів та до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПАТ 
«Автотранспортник 13066» (код ЄДРПОУ 05475179).

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ПАТ «Автотранспортник 13066» 
(код ЄДРПОУ 05475179), Центральний територіальний 
департамент Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

4. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПАТ «Автотран-
спортник 13066» (код ЄДРПОУ 05475179) у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи  
(О. Мисюра) повідомити про прийняте рішення Асоціа-
цію «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу 
(код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реє-
страторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

6. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за  
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 

Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ними копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання. 

8. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій  
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Є. Воропаєва.

голова комісії             Д. тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р і Ш е н н Я

«28» жовтня 2014  м. Київ  №1479 

Щодо зміни граничного об-
сягу акцій Ukrproduct  
Group Ltd. (місцезнаходжен-
ня: 26 New Street, St Helier, 
Jersey JE2 3RA Great Britain, 
ідентифікаційний номер 
згідно з реєстром країни по-
ходження – 88352), допуще-
них до обігу на території 
України рішенням націо-
нальної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку 
№43 від 14 січня 2014 року 

Відповідно до Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», Закону Украї-
ни «Про цінні папери та фондовий ринок» та докумен-
тів, наданих Ukrproduct Group Ltd. (місцезнаходження: 
26 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA Great Britain, 
ідентифікаційний номер згідно з реєстром країни похо-
дження – 88352), для зміни граничного обсягу акцій 
Ukrproduct Group Ltd. (місцезнаходження: 26 New Street, 
St Helier, Jersey JE2 3RA Great Britain, ідентифікаційний 
номер згідно з реєстром країни походження – 88352), 
допущених до обігу на території України рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№43 від 14 січня 2014 року,

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

в и Р і Ш и л а :
1. Прийняти рішення про зміну граничного обсягу ак-

цій Ukrproduct Group Ltd. (місцезнаходження: 26 New 
Street, St Helier, Jersey JE2 3RA Great Britain, ідентифіка-
ційний номер згідно з реєстром країни походження – 
88352), допущених до обігу на території України рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку №43 від 14 січня 2014 року:
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- повне найменування іноземного емітента – Ukrproduct 
Group Ltd. (ідентифікаційний код згідно з торгівельним, 
банківським або судовим реєстром країни походження - 
88352);

- місцезнаходження іноземного емітента – 26 New 
Strееt, St Helier, Jersey JE2 3RA Great Britain;

- міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) – 
GB00B03HK741; 

- код класифікації фінансових інструментів (код CFI) – 
ESVUFR;

- граничний обсяг акцій іноземного емітента, що допу-
щені до обігу на території України, – 1 333 900 акцій но-
мінальною вартістю 0,10 англійських фунтів стерлінгів на 
загальну суму 133 390 англійських фунтів стерлінгів;

- повне найменування і місцезнаходження іноземної 
депозитарної установи, в якій на дату надання до Комісії 
заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до 
обігу на території України обліковуються цінні папери 
відповідного випуску – Euroclear UK & Ireland, 33 Cannon 
Street, London EC4M SB;

- повне найменування і місцезнаходження української 
фондової біржі (бірж), з якою (якими) іноземним емітен-
том укладено договір – Публічне акціонерне товариство 
«Українська біржа» (код за ЄДРПОУ 36184092, місцезна-
ходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44).

2. Управлінню організаційного забезпечення та міжна-
родної співпраці (Н. Піскун) протягом трьох робочих днів 
забезпечити надання (надсилання) Ukrproduct Group Ltd. 
у встановленому порядку копії цього Рішення.

3. Департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів (А.Папаіка) протягом трьох робочих днів 
забезпечити направлення Повідомлення про зміну гранич-
ного обсягу акцій Ukrproduct Group Ltd. (місцезнаходження: 
26 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA Great Britain, іденти-
фікаційний номер згідно з реєстром країни походження – 
88352), допущених до обігу на території України рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№43 від 14 січня 2014 року, Публічному акціонерному това-
риству «Національний депозитарій України», Публічному 
акціонерному товариству «Українська біржа», Публічному 
акціонерному товариству «Розрахунковий центр з обслуго-
вування договорів на фінансових ринках».

4. Управлінню організаційного забезпечення та міжна-
родної співпраці (Н. Піскун) протягом трьох робочих днів 
забезпечити направлення Повідомлення про зміну гра-
ничного обсягу акцій Ukrproduct Group Ltd. (місцезнахо-
дження: 26 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA Great 
Britain, ідентифікаційний номер згідно з реєстром країни 
походження – 88352), допущених до обігу на території 
України рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку №43 від 14 січня 2014 року:

- іноземній фондовій біржі, на якій допущені до обігу 
цінні папери іноземного емітента – London Stock Exchange 
plc., 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS;

- уповноваженому державному органу, що здійснює 
державне регулювання фондового ринку у країні місцез-
находження фондової біржі, на якій допущені до обігу цін-
ні папери іноземного емітента – Financial Conduct Authority, 
25 The North Colonnade Canary Wharf, London, E14 5HS.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення на офіційно-

му веб-сайті Комісії (не пізніше наступного робочого дня) 
Повідомлення про зміну граничного обсягу акцій 
Ukrproduct Group Ltd. (місцезнаходження: 26 New Street, 
St Helier, Jersey JE2 3RA Great Britain, ідентифікаційний 
номер згідно з реєстром країни походження – 88352), до-
пущених до обігу на території України рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43 
від 14 січня 2014 року.

6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій  
(О. Збаражська) опублікувати (протягом трьох робочих 
днів) в офіційному друкованому виданні Комісії Повідо-
млення про зміну граничного обсягу акцій Ukrproduct 
Group Ltd. (місцезнаходження: 26 New Street, St Helier, 
Jersey JE2 3RA Great Britain, ідентифікаційний номер згідно 
з реєстром країни походження – 88352), допущених до обігу 
на території України рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку №43 від 14 січня 2014 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Петрашка. 

голова комісії            Д. тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р і Ш е н н Я

28.10.2014   №1480

Щодо надання дозволу на 
проведення вичерпного 
переліку операцій в систе-
мі депозитарного обліку 
облігацій серії «в», еміто-
ваних тов «лізинг іт-сПв»  
(код за ЄДРПоУ 35322510)

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» з метою захисту ін-
тересів інвесторів у цінні папери та у зв’язку із зверненням 
ТОВ «Компанія з управління активами «Універ Менедж-
мент» (вх.. від 08.10.2014 року №7289-з, №7290-з, 
№7291-з) з проханням надати дозвіл на операції, пов`язані 
з викупом облігацій серії «В» ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ»

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

в и Р і Ш и л а:
1. Відновити внесення змін до системи депозитарного 

обліку облігацій серії «В», емітованих ТОВ «Лізинг ІТ-
СПВ» (код за ЄДРПОУ 35322510) виключно для прове-
дення операцій в депозитарній системі щодо викупу об-
лігацій серії «В» ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» (код за ЄДРПОУ 
35322510).

2. Після проведення вищезазначених операцій зупи-
нити внесення змін до системи депозитарного обліку об-
лігацій серії «В», емітованих ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» (код 
за ЄДРПОУ 35322510), в порядку, встановленому рішен-
ням Комісії від 19.08.2014 року № 1116.

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення 
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у встановленому порядку копії цього рішення ТОВ «Лізинг 
ІТ-СПВ» (код за ЄДРПОУ 35322510), ПАТ «Національний 
депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

5. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» 
(код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома 
відповідні депозитарні установи дане рішення Комісії.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ними копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання. 

7. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій  
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Петрашка, Є. Воропаєва.

голова комісії            Д. тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р і Ш е н н Я

28.10.2014   №1482

Про визнання таким, що 
втратило чинність, рішен-
ня національної комісії з 
цінних паперів та фондо-
вого ринку від 24 вересня 
2013 року № 2051

У зв’язку з усуненням порушень, які були підставою 
для винесення Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку (далі – Комісія) рішення від 24 ве-
ресня 2013 року № 2051,

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

виРіШила:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Комі-

сії від 24 вересня 2013 року № 2051 «Щодо зупинення 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цін-
них паперів та до системи депозитарного обліку цінних 
паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством 
«Автотранспортник 13066».

2. Відновити внесення змін до системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів та до системи депозитарно-
го обліку цінних паперів, випущених Публічним акціонер-
ним товариством «Автотранспортник 13066» (код за  
ЄДРПОУ 05475179).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести 
до відома депозитарних установ, що здійснюють облік 
прав власності на цінні папери Публічним акціонерним 
товариством «Автотранспортник 13066» (код за  
ЄДРПОУ 05475179) у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код 
за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестицій-
ного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Профе-
сійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код 

за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відпо-
відних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ним копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) протягом трьох робочих 
днів забезпечити відправлення у встановленому порядку 
копії цього рішення Публічному акціонерному товариству 
«Автотранспортник 13066» (код за ЄДРПОУ 05475179), 
Центральному територіальному департаменту Комісії та 
відповідним учасникам Національної депозитарної сис-
теми України.

7. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте 
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (АУФТ) 
(код за ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвес-
тиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), 
Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) 
(код за ЄДРПОУ 24382704).

8. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій  
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Є. Воропаєва.

голова комісії             Д. тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р і Ш е н н Я
28.10.2014   №1483

Щодо усунення порушень 
законодавства на ринку 
цінних паперів та зупинен-
ня внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку 
цінних паперів

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 
108 Цивільного кодексу України, на підставі листів 
Південно-Українського територіального управління Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі 
– Комісія), у зв’язку з виявленням в діях товариств, які є 
правонаступниками акціонерних товариств (далі – Това-
риства), порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 
3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію ви-
пуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998 № 222, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 
за № 180/3473 (далі – Порядок), з метою захисту інтересів 
держави та інвесторів у цінні папери,
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

в и Р і Ш и л а:
1. Зобов’язати Товариства відповідно до додатку 1 до 

цього рішення у строк до 28 січня 2015 року усунути по-
рушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 
глави 3 розділу ІІІ Порядку), а саме: подати до Комісії до-
кументи для скасування реєстрації випуску акцій та про-
тягом одного робочого дня після отримання розпоря-
дження уповноваженої особи Комісії про скасування 
реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій письмово повідомити Комісію 
про усунення порушення.

2. Зупинити з 28.10.2014 внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів акціонерних то-
вариств відповідно до додатку 2 до цього рішення на 
строк до усунення порушення.

3. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів акціонерних това-
риств відповідно до додатку 2 до цього рішення.

4. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітентів у депозитарній систе-
мі України, дане рішення Комісії.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код 
за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестицій-
ного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Профе-
сійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код 
за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відпо-
відних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери емітен-
тів у депозитарній системі України, у триденний термін з 
моменту отримання ними копії цього рішення повідомити 
Комісію про його виконання. 

7. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлен-
ня у встановленому порядку копії цього рішення Товари-
ствам (додаток 1 до рішення), Асоціації «Українські 
фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українській Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код 
за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціації реєстрато-
рів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄД-
РПОУ 30370711) та Південно-Українському територіаль-
ному управлінню Комісії.

8. Департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів (А. Папаіка), повідомити ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) про прийняте рішення у день прийняття 
цього рішення.

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. 
Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в 
офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Південно-Українське територіальне управління Комісії.

Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
голова комісії            Д. тевелєв 

Додаток 1 до Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

«28» жовтня 2014 року № 1483

Перелік товариств, в діях яких виявлено порушення 
вимог пункту 3 розділу ііі Порядку скасування реє-

страції випусків акцій, затвердженого рішенням 
національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в мініс-

терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 
(пункту 3.1 глави 3 розділу ііі Порядку скасування 

реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням 

Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в мініс-

терстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473).
№ 
з/п

код за 
ЄДРПоУ

назва товариства назва акціонерного 
товариства право-
наступником якого 
є товариство

1 30504160 ТОВ «УКРАЇНА-2010» ЗАТ «Україна»
2 13888725 ТОВ "КОМПАНІЯ 

ТЕРРА НОВА"
АТ"ТЕРРА НОВА"

3 24543099 ТОВ "КОРОНА С" ЗАТ "КОРОНА С"
4 02497950 ТОВ "РЕСТАВРА-

ТОР-1946"
ВАТ "РЕСТАВРА-
ТОР"

5 00411921 ТОВ "ЗАВОД 
МЕТАЛІСТ-ШАБО"

ВАТ " МЕТАЛІСТ "

6 00492322 ТОВ "БАЛТСЬКИЙ 
"СОРТНАСІННЄ-
ОВОЧ"

ВАТ "БАЛТСЬКИЙ 
"СОРТНАСІННЄ-
ОВОЧ"

7 01039857 ТДВ "ПМК-225" ВАТ "ПМК-225"
8 22505462 ТОВ "СПЕЦ-

МОНТАЖНИК"
ВАТ "СПЕЦМОН-
ТАЖНИК"

9 00411915 ТОВ "ІЗЗБВ" ЗАТ "ІЗЗБВ"
10 14365515 ТОВ "ОРЛАН ЗТ" ВАТ"ОРЛАН"
11 00687103 ТОВ "ІВАНІВСЬКИЙ 

КОМБІКОРМОВИЙ 
ЗАВОД"

ВАТ "ІВАНІВСЬКИЙ 
КОМБІКОРМОВИЙ 
ЗАВОД"

12 00132500 ТОВ "ОДЕСЬКА 
МЕХКОЛОНА № 10"

ЗАТ "ОМК-10"

13 03448801 ТДВ "ДОРАВТО-
ФАВОРИТ"

ВАТ "ШБУ №54"

14 24530636 ТОВ "ІЗМАЇЛТАРА" ВАТ "ІЗМАЇЛТАРА"
15 05414723 ТДВ "МІРНИЙ" ВАТ"МІРНИЙ"
16 04617915 ТДВ "СПЕЦТЕХОС-

НАСТКА"
ВАТ "СПЕЦТЕХОС-
НАСТКА"

17 13923812 ТОВ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" ЗАТ "ДИТЯЧИЙ 
СВІТ"

18 13899462 ТОВ "ВИЛКОВЕ - 
ПЕЛІКАН - ТУР"

ЗАТ «ВИЛКОВЕ»

19 13890857 ФІРМА "РАДУГА" У 
ВИГЛЯДІ ТОВ

ЗАТ "РАДУГА"
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

інФоРмаційні ПовіДомленнЯ 
та новини нкцПФР

нкцПФР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних 

паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013р. №2484, пункту 11 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013р. за № 822/23354, та від-
повідно до постанови Господарського суду м. Києва про 
визнання боржника банкрутом від 05.03.2014 р. 
№910/19858/13, що отримано від арбітражного керуючо-
го Дяченка С.В., ліквідатора Закритого акціонерного то-
вариства «Страхова компанія «ОСНОВА», зупинено обіг 
простих іменних акцій Закритого акціонерного товари-
ства «страхова компанія «основа» (ЄДРПОУ: 
33498417) – розпорядження № 63 -кФ- З від 24 жовтня 
2014 року.

*     *     *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 24.10.2013р. № 2484, пункту 11 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013р. за № 822/23354, та відповідно до поста-
нови Господарського суду м. Києва про визнання борж-
ника банкрутом від 01.10.2014р. №910/609/14, що 
отримано від арбітражного керуючого Дяченка С.В., 
ліквідатора Приватного акціонерного товариства «Ак-
ціонерна страхова компанія «ІнтерТрансПоліс», зупи-
нено обіг простих іменних акцій Приватного акціо-
нерного товариства «акціонерна страхова компанія 
«інтертрансПоліс» (ЄДРПОУ: 31451838) – розпоря-
дження № 64-кФ-З від 24 жовтня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
начальника Західного територіального управління, на 
підставі підпункту 3 пункту 1 рішення Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

20 20952731 ТОВ " АГРО-ЮГ" ЗАТ "АГРО-ЮГ"
21 23873423 ТОВ "ГАЛІОН" ЗАТ "ГАЛІОН"
22 23219089 ТОВ "САНСО" ЗАТ "ОНІС"
23 20972685 ТОВ "АГРОВЕТ-

СЕРВІС"
ВАТ «ФАРМОВЕТ»

24 13911051 ТОВ "АТ ПРОМТЕКС" ЗАТ «Промтовари 
експорт-імпорт»

25 20951447 ТОВ "ТЕХНОПРОМ" ЗАТ "ТЕХНОПРОМ"
26 31430624 ТОВ "АГРОКОМ" ЗАТ "АГРОКОМ"
27 01037956 ТОВ "МРІЯ" ВАТ "МРІЯ"
28 22516017 ТОВ "РЕКЛАМНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"РТВ-7"

ЗАТ «Одеська 
муніципальна 
телерадіокомпанія 
РТВ-7»

29 13923019 ПП "ІМІДЖ-ПРЕС" ЗАТ "ІМІДЖ-ПРЕС"

Додаток 2 
до Рішення Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку
«28» жовтня 2014 року № 1483

Перелік акціонерних товариств, 
яким з 28.10.2014 зупинено внесення змін до систем 

реєстрів власників іменних цінних паперів та до 
систем депозитарного обліку щодо цінних паперів 

на строк до усунення порушення
№ 
з/п

код за 
ЄДРПоУ

назва акціонерного товариства 

1 30504160 ЗАТ «Україна»
2 13888725 АТ"ТЕРРА НОВА"

3 24543099 ЗАТ "КОРОНА С"
4 02497950 ВАТ "РЕСТАВРАТОР"
5 00411921 ВАТ " МЕТАЛІСТ "
6 00492322 ВАТ "БАЛТСЬКИЙ "СОРТНАСІННЄОВОЧ"
7 01039857 ВАТ "ПМК-225"
8 22505462 ВАТ "СПЕЦМОНТАЖНИК"
9 00411915 ЗАТ "ІЗЗБВ"
10 14365515 ВАТ"ОРЛАН"
11 00687103 ВАТ "ІВАНІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 

ЗАВОД"
12 00132500 ЗАТ "ОМК-10"
13 03448801 ВАТ "ШБУ №54"
14 24530636 ВАТ "ІЗМАЇЛТАРА"
15 05414723 ВАТ"МІРНИЙ"
16 04617915 ВАТ"СПЕЦТЕХОСНАСТКА"
17 13923812 ЗАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
18 13899462 ЗАТ «ВИЛКОВЕ»
19 13890857 ЗАТ "РАДУГА"
20 20952731 ЗАТ "АГРО-ЮГ"
21 23873423 ЗАТ "ГАЛІОН"
22 23219089 ЗАТ "ОНІС"
23 20972685 ВАТ «ФАРМОВЕТ»
24 13911051 ЗАТ «Промтовари експорт-імпорт»
25 20951447 ЗАТ "ТЕХНОПРОМ"
26 31430624 ЗАТ "АГРОКОМ"
27 01037956 ВАТ "МРІЯ"
28 22516017 ЗАТ «Одеська муніципальна телерадіоком-

панія РТВ-7»
29 13923019 ЗАТ "ІМІДЖ-ПРЕС"
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№208, 31 жовтня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

23.07.2013р. № 1283 «Про делегування повноважень 
територіальним органам Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за  
№ 1390/23922, пункту 5 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 24.10.2013 р.  
№ 2484 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку» та пункту 3 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за  
№ 822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій За-
критого акціонерного товариства «автоінтерсер-
віс» (33027, м. Рівне, вул. Відінська, 5, код ЄДРПОУ: 
24169442) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв'язку з реорганізацією акціонерного товариства шля-
хом перетворення у товариство з обмеженою відпові-
дальністю на підставі рішення єдиного акціонера. 
Cвідоцтво про реєстрацію випуску Закритого акціонер-
ного товариства «Автоінтерсервіс» №75/17/1/98 від  
29 травня 1998 року, видане Рівненським територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів  
та фондового ринку, анульовано - розпорядження  
№ 45-ЗХ-4-с-а від 28 жовтня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора Центрального територіального департа-
менту, на підставі Наказу від 24.10.13 № 2484, на під-
ставі пункту 2 Розділу I Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квіт-
ня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354 
(із змінами та доповненнями, внесеними рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 4 березня 2014 року №276), та відповідно до доку-
ментів, наданих ПАТ «Блокбастер-Київ», 04655,  
м. Київ, проспект Московський, 34-В, код за ЄДРПОУ: 
34817671, на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
Пат «блокбастер-київ» - розпорядження № 75-цД-З 
від 27 жовтня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора Центрального територіального депар-
таменту, на підставі Наказу від 24.10.13 № 2484, на 
підставі пункту 11 Розділу I Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної 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 (із змінами та доповненнями, внесеними 
рішенням Національної комісії з цінних паперів  
та фондового ринку від 4 березня 2014 року № 276), 
та відповідно до Постанови Господарського суду  
міста Києва від 11.09.2013 року по справі №50/311-б, 
що отримана від Арбітражного керуючого,  

ліквідатора ПАТ «Київський завод гумових та латек-
сних виробів», зупинено обіг акцій Пат «київський 
завод гумових та латексних виробів» код за  
ЄДРПОУ: 00149593 – розпорядження № 76-цД-З 
від 27 жовтня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора Центрального територіального депар-
таменту, на підставі Наказу від 24.10.13 № 2484, на 
підставі пункту 2 Розділу I Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за  
№ 822/23354 (із змінами та доповненнями, внесени-
ми рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 4 березня 2014 року № 276), та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Вінницький 
деревообробний завод», 21011, Вінницька обл., м. Ві-
нниця, вул. Карла Маркса, 21, код за ЄДРПОУ: 
01350067, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій Прат «він-
ницький деревообробний завод». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Вінницький дерево-
обробний завод» від 07 лютого 2011 року №185/02/1/11, 
дата видачі: 11 липня 2011 року, видане Вінницьким 
територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 84-цД-с-а від 27 жовтня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора Центрального територіального депар-
таменту, на підставі Наказу від 24.10.13 № 2484, на 
підставі пункту 2 Розділу I Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№822/23354 (із змінами та доповненнями, внесеними 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 4 березня 2014 року №276), та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Газові сис-
теми», 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Во-
допійна, 104, код за ЄДРПОУ: 32740597, на зупинен-
ня обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій Прат «газові  
системи» - розпорядження № 78-цД-З від 30 жов-
тня 2014 року.

30.10.2014 р.

01010, м. київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 
(044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нкцПФР обов’язкове.



10

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №208, 31 жовтня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) (для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУблічне акціонеР-
не товаРиство «кУльттоРг».

2. Код за ЄДРПОУ: 01553014.
3. Місцезнаходження: Україна, 69084, місто Запоріжжя, вулиця Ми-

коли Краснова, будинок 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (061) 2787918, факс 

(061) 278-79-20.
5. Електронна поштова адреса: firma-mir@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kulttorg.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента 

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрут-
ства за рішенням вищого органу емітента або суду.

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента - 29.10.2014 р.
Рiшення про припинення ПАТ «КУЛЬТТОРГ» шляхом його перетворен-

ня у товариство з додатковою відповідальністю було прийняте позачерго-
вими загальними зборами акціонерів ПАТ «КУЛЬТТОРГ», якi вiдбулися  
29 жовтня 2014 року (Протокол № 31).

Спосіб припинення – перетворення.
Рiшення про припинення ПАТ «КУЛЬТТОРГ» шляхом перетворення  

прийнято у зв'язку з тим, що значною складовою витрат ПАТ «КУЛЬТТОРГ» 
є саме витрати по підтримуванню статусу акціонерного товариства.

Рiшення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КУЛЬТТОРГ» шляхом перетворення у товариство з додатковою 
відповідальністю було прийнято 1326 голосами, що складає 100 % вiд 
кiлькостi голосiв, якi належали акцiонерам, присутнiм на позачергових за-
гальних зборах Товариства. «Проти» проголосувало 0 голосів, що складає 
0 % вiд кiлькостi голосiв, якi належали акцiонерам, присутнiм на позачер-
гових загальних зборах товариства. 

Повне найменування юридичної особи правонаступника ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛЬТТОРГ» - ТОВАРИСТВО З ДОДАТ-
КОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛЬТТОРГ».

Порядок розподілу активів та зобов'язань - ТОВАРИСТВО З ДОДАТКО-
ВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛЬТТОРГ» буде відповідно до Цивільного 
та Господарського кодексів України повним правонаступником майна, 
майнових і немайнових прав та обов’язків реорганізованого шляхом пере-
творення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛЬТТОРГ» з 
дати його державної реєстрації у встановленому порядку.

Розмiр статутного капiталу ПАТ «КУЛЬТТОРГ» - 19 236,00 грн. 
(дев’ятнадцять тисяч двісті тридцять шість гривень нуль копійок). Відпо-
відно розмiр статутного капiталу ТДВ «КУЛЬТТОРГ» буде - 19 236,00 грн. 
(дев’ятнадцять тисяч двісті тридцять шість гривень нуль копійок).

Порядок та умови обмiну акцiй у статутному капiталi ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛЬТТОРГ», що припиняється шляхом 
перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКО-
ВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛЬТТОРГ»: ПАТ «КУЛЬТТОРГ» здiйснює 
обмiн акцiй ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛЬТТОРГ» 
на письмовi зобов'язання про видачу учасникам відповідних часток у ста-
тутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КУЛЬТТОРГ» в період з дня затвердження передавального акту загаль-
ними зборами акціонерів ПАТ «КУЛЬТТОРГ» до дати проведення зборів 
засновників ТДВ «КУЛЬТТОРГ». Прості іменні акції ПАТ «КУЛЬТТОРГ» 
конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТ-
КОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛЬТТОРГ» – правонаступника  
ПАТ «КУЛЬТТОРГ» із збереженням співвідношення кількості акцій, що 
було між акціонерами у статутному капіталі ПАТ «КУЛЬТТОРГ». Розмір 
частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному капіталі 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛЬТТОРГ» до-
рівнює розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛЬТТОРГ». Обмін письмових 
зобов’язань на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКО-
ВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛЬТТОРГ» – правонаступника ПАТ «КУЛЬ-
ТТОРГ» буде проводитися після реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКО-
ВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛЬТТОРГ». Вищезазначений обмін 
здійснюється за місцезнаходженням Товариства. Термін отримання час-
ток у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю - пра-
вонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛЬ-
ТТОРГ» в обмін на письмові зобов’язання необмежений.

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

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

2. голова комісії з припинення 
Пат «кУльттоРг» ________________________ о.г. сергієнко 
                                                     (підпис)                   М. П.  29.10.2014 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів ПУблічне акціонеРне товаРи-
ство «банк авангаРД»,

код ЄДРПОУ: 38690683, місцезнаходження якого: Україна, 04116, 
м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс 202, (надалі за текстом – Банк) 
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Банку відбу-
дуться 05 грудня 2014 року о 10:00 год. за адресою: Україна, 04116, 
м. київ, вул. Шолуденка, 3, офіс/кабінет 202 (2 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбу-
деться за адресою проведення загальних зборів 05 грудня 2014 р. з 
09:30 год. до 09:55 год.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних збо-1. 
рів акціонерів Банку.

Про обрання членів Лічильної комісії.2. 
Про дострокове припинення повноважень Голови та членів 3. 

Спостережної ради.
Про обрання Голови та членів Спостережної ради.4. 
Про затвердження умов договорів з членами Спостережної 5. 

ради та особи уповноваженої їх підписати.
Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ре-6. 

візійної комісії.
Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.7. 

Додаткову інформацію та матеріали стосовно проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Банку можна отримати за міс-
цезнаходженням Банку у будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 год. 
Відповідальна особа – Голова Правління Банку Корчинська Світлана 
Анатоліївна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів, складається станом на 01 грудня 2014 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку не-
обхідно мати документи, що посвідчують особу акціонера. Представ-
никам акціонера Банку додатково мати при собі довіреність.

телефон для довідок: (044)-502-23-02.
голова Правління 
Пат «банк авангаРД»                                   корчинська с.а.

ПУблIчне акцIонеРне товаРиство 
«теРноПIльвтоРмет»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
і. Загальні відомості

Повне найменування емітента – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ»

Код за ЄДРПОУ емітента – 00190762
Місцезнаходження – 47724, смт. В.Березовиця, Тернопiльська обл., 

вул. Нацiонального Вiдродження, 14
Міжміський код, телефон та факс – (0352) 474398, (0352) 291015
Електронна поштова адреса – krasnikova@bruht.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://eurofinance.kiev.ua/vtormety
Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента.

іі. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення – 28.10.2014 р. На засiданнi Наглядової Ради вiд 

28.10.2014 р. (протокол №28/10/14) прийнято рiшення про звiльнення з по-
сади в.о. Голови правлiння Смолінського Я.М. та про призначення посадової 
особи Голови правлiння Товариства Калинюк В.В. Звiльнено з посади  
в.о. Голови правлiння Смолiнського Ярослава Миколайовича (посадовою 
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у 
статутному капiталi емітента – 0%. Звiльнено з посади за рiшенням Наглядо-
вої Ради вiд 28.10.2014 р. (протокол №28/10/14). Звiльнення посадової особи 
виконано на пiдставi наданої заяви. Строк, протягом якого перебував на 
посадi: з 03.07.2014 р. по 28.10.2014 р. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду 
Голови правлiння Калинюк Віталія Вікторовича (посадовою особою не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента – 0%, розмiр пакета акцiй емiтента – акцiями товариства  
не володiє. Призначено на посаду за рiшенням Наглядової Ради вiд 
28.10.2014 р. (протокол №28/10/14). Строк, на який призначено посадову 
особу – згідно статуту на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: iнженер з охорони праці, заступник директора. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ііі. Підпис
Голова правління Калинюк В.В. підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством, 29.10.2014 р.
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№208, 31 жовтня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДеРжавне ПIДПРиЄмство “оДеська ЗалIЗницЯ”
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента "Державне пiдприємство 
"Одеська залiзниця"

2. Код за ЄДРПОУ 01071315
3. Місцезнаходження 65012, м. Одеса, 

вул. Пантелеймонiвська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 727-42-50, 722-52-16
5. Електронна поштова адреса nfkr@zhd.tenet.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

odz.gov.ua

7. Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу цінних 
паперів на фондовій біржі

II. текст повідомлення
На пiдставi пункту 5.22.9 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийня-

то рiшення вiд 27.10.2014 № 141027/00003 - про делiстинг з Котируваль-
ного списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу та припинення торгiвлi облiгацiями 
Одеської залiзницi серiї В (ISIN - UA4000140370) з 28.10.2014р. 

Облiгацiї забезпеченi вiдсотковi iменнi у бездокументарнiй формi iснування 
серiї В номiнальною вартiстю 1,00 тис. грн. у кiлькостi 200 000 шт. загальною 
номiнальною вартiстю 200 000,00 тис. грн. «Державного пiдприємства 
«Одеська залiзниця». З лiстингу виключено 100% облiгацiй випуску. Облiгацiї 
були зареєстрованi ДКЦПФР 20.10.2011р., свiдоцтво №160/2/11.

У Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС» продовжують перебувати облiгацiї «Державного пiдприємства 
«»Одеська залiзниця» вiдсотковi iменнi у бездокументарнiй формi 
iснування серiї Е у кiлькостi 100 000 шт., та серiї Н - у кiлькостi 60 000 шт.

Права власникiв облiгацiй серiї Е:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та 

позабiржовому ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх пога-

шення;
- отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на 

номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
- пред’явити Емiтенту облiгацiї серiї Е для викупу;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству 

України.
Права власникiв облiгацiй серiї Н:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та 

позабiржовому ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх пога-

шення;
- отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на 

номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
- отримувати додатковий дохiд (HEDGE) вiдповiдно до умов 

розмiщення;
- надати Емiтенту всi або частину облiгацiй для викупу в порядку та у 

строки, зазначенi в Проспектi емiсiї;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству 

України.
III. Підпис

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

2. Найменування посади _______ мiняйло м. б.
Директор (з фiнансових та 

економiчних питань)
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 29.10.2014

(дата)

Шановні акціонери!
ПУблічне акціонеРне товаРиство «київ-

ський наУково-ДосліДний та ПРоектно-
констРУктоРський інститУт «енеРгоПРоект» 
повідомляє про доплату дивідендів за 2013 рік

23 жовтня 2014 року о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Златоустів-
ська, буд. 3 відбулись позачергові загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «Енергопроект» (скорочено: ПАТ КІЕП), на яких 
було прийнято рішення про новий розподіл прибутку Товариства, отрима-
ного за результатами діяльності у 2013 році, з урахуванням збільшення на-
рахування в фонд дивідендів з 30% до 50%.

Повідомляємо, що перелік осіб, які мають право на отримання доплати 
дивідендів, складений станом на 01 травня 2014 року.

Розмір доплати дивідендів за 2013 рік становить 0,06454 грн. на 1 акцію.
Термін виплати доплати дивідендів з 01 грудня 2014 року по 30 грудня 

2014 року.
Просимо акціонерів – юридичних осіб повідомити бухгалтерію  

ПАТ КІЕП про банківські реквізити для перерахунку нарахованих дивідендів.
Отримати дивіденди можна за адресою: 01135, м. Київ, проспект Пере-

моги, 4, бухгалтерія.
Акціонерам – фізичним особам необхідно мати паспорт та ідентифіка-

ційний номер.
Більш детальна інформація за тел.: (044) 230-91-56.

Правління Пат кіеП

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

Пат «іДеЯ банк»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«ідея банк» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19390819 
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. валова, буд.11, м. львів, 

79008, Україна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 235 09 38, факс: 

(032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ideabank.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ideabank.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента 
2. текст повідомлення: 

Спостережною Радою ПАТ «Ідея Банк» (протокол засідання Спосте-
режної ради Банку №187 від 29 жовтня 2014 року) було прийнято рішення 
про змінену складу Правління Банку, а саме: 

1) Припинити з 01 листопада 2014 року повноваження членів Правлін-
ня та вивести з складу Правління Банку у зв´язку зі зміною організаційної 
структури Банку:

• Члена Правління Банку Якуба Хлонда (Паспорт громадянина Респу-
бліки Польща EE 6471516, виданий Воєводою Шльонським /3/ 20.09.2012 
року). Якуб Хлонд перебував на посаді Члена Правління Банку з 14.06.2013 
року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

• Члена Правління Банку Романюк Наталію Сергіївну (Паспорт грома-
дянина України серія КВ 333508, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській області, 22.12.1999 р.). Романюк Наталія Сергіївна 
перебувала на посаді Члена Правління Банку з 26.02.2013 року. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 

2) Призначити з 01 листопада 2014 року на посаду Члена Правління 
Банку на строк визначений Статутом Банку і ввести до складу Правління 
Банку:

• Синишина Ростислава Тарасовича, Директора з ризиків, (Паспорт 
громадянина України серія СС 780648, виданий Івано-Франківським 
МУВС МВС в Івано-Франківській області 17.06.1999 р.). Синишин Рос-
тислав Тарасович часткою в статутному капіталі емітента не володіє, 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. До призначення на 
посаду працював на посадах заступника директора департаменту аналі-
зу та управління ризиками-начальника управління індивідуальних ризи-
ків департаменту аналізу та управління ризиками АТ «Астра Банк», ди-
ректором департаменту аналізу та управління ризиками АТ «Астра 
Банк», начальником відділу аналізу та контролю ризиків департаменту 
контролю ризиків ПАТ «Банк Руский Стандарт», радником Голови Прав-
ління ПАТ «Ідея Банк»; 

• Луценка Олега Володимировича, Операційного директора, (Паспорт 
громадянина України серія СН 803941, виданий Шевченківським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 07.05.1998 р. Луценко Олег Володимирович част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. До призначення на посаду працював на посадах 
заступника голови Правління АТ «Астра Банк», радником Голови Правлін-
ня ПАТ «Ідея Банк». 

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

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

в.о. голови Правління 
Пат «ідея банк»                ______________                   а. Шиманюк

М. П.  30.10.2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУблічне акціонеРне товаРиство 
«кУльттоРг» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КУЛЬТТОРГ».
2. Код за ЄДРПОУ: 01553014.
3. Місцезнаходження: Україна, 69084, місто Запоріжжя, вулиця Ми-

коли Краснова, будинок 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (061) 2787918, факс 

(061) 278-79-20.
5. Електронна поштова адреса: firma-mir@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kulttorg.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. текст повідомлення

Зміна складу посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КУЛЬТТОРГ» відбулась 29.10.2014 р. згідно рішення позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «КУЛЬТТОРГ» від 29.10.2014 р. (Прото-
кол № 31) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення ПАТ «КУЛЬТ-
ТОРГ» шляхом його перетворення у товариство з додатковою відпові-
дальністю.

29.10.2014 р. припинено повноваження: Генерального директора  
ПАТ «КУЛЬТТОРГ» Сергієнка Олександра Григоровича у зв’язку з  
прийняттям загальними зборами акціонерів ПАТ «КУЛЬТТОРГ» від 
29.10.2014 р. рішення про припинення повноважень Генерального дирек-
тора ПАТ «КУЛЬТТОРГ».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,1092 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має.
Посадова особа перебувала на посаді: з 01.10.1994 року.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
29.10.2014 р. призначено: Сергієнка Олександра Григоровича на по-

саду Голови Комісії з припинення ПАТ «КУЛЬТТОРГ» у зв’язку з прийнят-
тям загальними зборами акціонерів ПАТ «КУЛЬТТОРГ» від 29.10.2014 р. 
рішення про призначення Комісії з припинення ПАТ «КУЛЬТТОРГ» та об-
рання її персонального складу.

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,1092 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має.
Строк, на який призначено особу: до завершення процедури реоргані-

зації Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Гене-

ральний директор ПАТ «КУЛЬТТОРГ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 штуки простих 

іменних акцій.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

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

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

2. голова комісії з припинення 
Пат «кУльттоРг» __________________________ о.г. сергієнко 

(підпис) 
М. П.  29.10.2014 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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№208, 31 жовтня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПУблічне акціонеРне товаРиство «млибоР»
2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. елеваторна, 1, м. чернігів, чернігівська обл., 

14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko @imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або ін-

формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення відомості про одер-
жання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

II. текст повідомлення
13.10.2014 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «МЛИБОР» (протокол №10) (на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів від 22.04.2014р. №1) прийнято рішення про одержання кредиту.

27.10.2014 року підписано договір про відкриття кредитної лінії. ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ«МЛИБОР» отримано кредит (відкрито кредит-
ну лінію) банківського виду, на загальну суму 10 000 000,00 USD (десять мільйо-
нів доларів США), що становить еквівалент 129 509 450,00 грн. (сто двадцять 
дев’ять мільйонів п’ятсот дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок), 
з процентною ставкою LIBOR(6М) для доларів США (змінна величина) + 9,5% 
(Дев’ять цілих п’ять десятих відсотків) річних (фіксована маржа).

Договір про відкриття кредитної лінії укладено, строком до 31 травня 
2017 року.

Умови повернення кредиту є виконання умов передбачених договором 
про відкриття кредитної лінії.

Повернення кредиту забезпечено неустойкою (пенею, штрафом), пе-
редбаченими договором про відкриття кредитної лінії.

Повернення кредиту забезпечено також:
- іпотекою нерухомого майна (лінія по прийманню та сушінню кукурудзи, 

зерновий перевантажувальний комплекс (млин), нежитлові будівлі), розташо-
ваного за адресою: м. Прилуки, вул. Дружби Народів, буд. 46, що належить 
Товариству з обмеженою відповідальністю «АгроКІМ» на праві власності;

- заставою рухомого майна (транспортні засоби), розташованого за 
адресою: м. Прилуки, вул. Дружби Народів, буд. 46, що належить Товари-
ству з обмеженою відповідальністю «АгроКІМ» на праві власності;

- заставою рухомого майна (обладнання), розташованого за адресою: 
м. Прилуки, вул. Дружби Народів, буд. 46, що належить Товариству з об-
меженою відповідальністю «АгроКІМ» на праві власності;

- заставою корпоративних прав, що належать компанії «ЮНІГРЕЙН ХОЛ-
ДІНГ ЛІМІТЕД» (Unigrain Holding Limited), пов’язаних з правом власності ком-
панії «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (Unigrain Holding Limited) на частку у 
статутному капіталі ТОВ «АгроКІМ», що складає 49,9% (Сорок дев’ять цілих 
дев’ять десятих) відсотків статутного капіталу ТОВ «АгроКІМ»;

- заставою корпоративних прав, що належать Приватному сільськогоспо-
дарському підприємству «СЛОБОЖАНЩИНА АГРО», пов’язаних з правом 

власності Приватного сільськогосподарського підприємства «СЛОБОЖАНЩИ-
НА АГРО» на частку у статутному капіталі ТОВ «АгроКІМ», що складає 50,1% 
(П’ятдесят цілих одна десята) відсотків статутного капіталу ТОВ «АгроКІМ»;

- заставою майнових прав на майбутній урожай сільськогосподарських 
культур, що належить Позичальнику та/або Поручителям та/або третім 
особам на праві власності;

- заставою зерна як товарів в обороті та/або зерна, прийнятого на збе-
рігання зерновим складом за подвійними складськими свідоцтвами на зер-
но, що належить Позичальнику та/або Поручителям та/або третім особам;

- порукою компанії «Industrial Milk Company S.A.» (Люксембург) на повну суму 
зобов’язань Позичальника за цим Договором та на строк дії цього Договору;

- порукою компанії «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (Unigrain Holding 
Limited) на повну суму зобов’язань Позичальника за цим Договором та на 
строк дії цього Договору;

- порукою Товариства з обмеженою відповідальністю «АгроКІМ» на пов-
ну суму зобов’язань Позичальника за цим Договором та на строк дії цього 
Договору;

- порукою Приватного сільськогосподарського підприємства «СЛОБО-
ЖАНЩИНА АГРО» на повну суму зобов’язань Позичальника за цим Дого-
вором та на строк дії цього Договору;

- порукою Петрова Олександра Леонідовича на повну суму зобов’язань 
Позичальника за цим Договором та на строк дії цього Договору.

Умовами договору про відкриття кредитної лінії передбачено одержан-
ня кредиту частинами (траншами). Дата одержання першого траншу кре-
диту – 28.10.2014р.

Рішення про відкриття кредитної лінії прийнято Публічним акціонерним 
товариством «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ 23494714, що знаходиться 
за адресою 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

Вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МЛИБОР», розрахованих на початок 2014 року становить 60 553,00 тис. грн.

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок 2014 року 
становить 115%.

Цільове призначення коштів, отриманих за кредитом – надається для 
мети поповнення оборотних коштів.

Загальний розмір кредиту за договором (кредитною лінією) – 
10 000 000,00 USD (десять мільйонів доларів США), що становить еквіва-
лент 129 509 450,00  грн. (сто двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот дев’ять 
тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок),.

Розмір одержаної частини кредиту (траншу) становить 7 000 000,00 USD 
(сім мільйони доларів США), що становить еквівалент 90 656 615,00 грн. 
(дев’яносто мільйонів шістсот п’ятдесят шість тисяч шістсот п’ятнадцять 
гривень 00 копійок).

Дата отримання частини кредиту (траншу) – 28.10.2014р.
Дата відкриття кредитної лінії – 27.10.2014р.
Дата закриття кредитної лінії – 31.05.2017р.
Розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру 

кредиту (кредитної лінії) становить – 70%.
IіI. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Директор                                           омелюх володимир васильович
                                                 підпис, м. п.                             29.10.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПУблічне акціонеРне товаРиство 

«комеРційний банк «станДаРт» 
код за ЄДРПОУ 36335426, місцезнаходження: 04071 м. Київ,  

вул. Почайнинська, 45, телефон та факс (044) 594-81-58 (044) 594-81-58, 
електронна поштова адреса: cp@standart-bank.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації http://standart-bank.com.ua.

Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення: Зміна складу посадових осіб емітента.

текст повідомлення 
1. Рішенням Спостережної  Ради № 113 від 29.10.2014 р., в зв’язку 

з поданням заяви, відповідно до ст. 57 Закону України «Про акціонерні 
товариства», прийнято рішення  припинити повноваження Ларченка 
Андрія Миколайовича (паспорт: серія АЕ номер 795277 виданий 02.09.1997 
р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.), як члена 
Спостережної ради, з 29.10.2014 року. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі заяви та Наказу № 750 - К від 
29.10.2014 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.09.2014 року.  

На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не об-
рано.

2. Рішенням Спостережної ради № 114 від 29.10.2014 р., прийнято 
рішення про звільнення посадової особи Шевченко Ігора Васильовича 
(паспорт: серія СН номер 045173 виданий 22.08.1995 р. Ленінград-
ським РУГУ МВС України в м. Києві), з посади Першого Заступника 
Голови Правління - Члена Правління з 29.10.2014 р. Звільнення поса-
дової особи виконано на підставі заяви та Наказу № 751-К від 
29.10.2014 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіта-
лі.емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.09.2014 
року. На посаду замість звільненої особи, нікого не призначено.

Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
т.в.о. голови 
Правління

______ лехіцький а.і.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 30.10.2014
(дата) 

ПУблічне акціонеРне товаРиство «комеРційний банк «станДаРт»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №208, 31 жовтня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПУблічне акціонеРне товаРиство «млибоР»
2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. елеваторна, 1, м. чернігів, чернігівська обл., 

14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko @imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або ін-

формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення відомості про одер-
жання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

II. текст повідомлення
13.10.2014 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «МЛИБОР» (протокол №10) (на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів від 22.04.2014р. №1) прийнято рішення про одержання кредиту.

27.10.2014 року підписано договір про відкриття кредитної лінії. ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ«МЛИБОР» отримано кредит (відкрито кредит-
ну лінію) банківського виду, на загальну суму 10 000 000,00 USD (десять мільйо-
нів доларів США), що становить еквівалент 129 509 450,00 грн. (сто двадцять 
дев’ять мільйонів п’ятсот дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок), 
з процентною ставкою LIBOR(6М) для доларів США (змінна величина) + 9,5% 
(Дев’ять цілих п’ять десятих відсотків) річних (фіксована маржа).

Договір про відкриття кредитної лінії укладено, строком до 31 травня 
2017 року.

Умови повернення кредиту є виконання умов передбачених договором 
про відкриття кредитної лінії.

Повернення кредиту забезпечено неустойкою (пенею, штрафом), пе-
редбаченими договором про відкриття кредитної лінії.

Повернення кредиту забезпечено також:
- іпотекою нерухомого майна (лінія по прийманню та сушінню кукурудзи, 

зерновий перевантажувальний комплекс (млин), нежитлові будівлі), розташо-
ваного за адресою: м. Прилуки, вул. Дружби Народів, буд. 46, що належить 
Товариству з обмеженою відповідальністю «АгроКІМ» на праві власності;

- заставою рухомого майна (транспортні засоби), розташованого за 
адресою: м. Прилуки, вул. Дружби Народів, буд. 46, що належить Товари-
ству з обмеженою відповідальністю «АгроКІМ» на праві власності;

- заставою рухомого майна (обладнання), розташованого за адресою: 
м. Прилуки, вул. Дружби Народів, буд. 46, що належить Товариству з об-
меженою відповідальністю «АгроКІМ» на праві власності;

- заставою корпоративних прав, що належать компанії «ЮНІГРЕЙН ХОЛ-
ДІНГ ЛІМІТЕД» (Unigrain Holding Limited), пов’язаних з правом власності ком-
панії «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (Unigrain Holding Limited) на частку у 
статутному капіталі ТОВ «АгроКІМ», що складає 49,9% (Сорок дев’ять цілих 
дев’ять десятих) відсотків статутного капіталу ТОВ «АгроКІМ»;

- заставою корпоративних прав, що належать Приватному сільськогоспо-
дарському підприємству «СЛОБОЖАНЩИНА АГРО», пов’язаних з правом 

власності Приватного сільськогосподарського підприємства «СЛОБОЖАНЩИ-
НА АГРО» на частку у статутному капіталі ТОВ «АгроКІМ», що складає 50,1% 
(П’ятдесят цілих одна десята) відсотків статутного капіталу ТОВ «АгроКІМ»;

- заставою майнових прав на майбутній урожай сільськогосподарських 
культур, що належить Позичальнику та/або Поручителям та/або третім 
особам на праві власності;

- заставою зерна як товарів в обороті та/або зерна, прийнятого на збе-
рігання зерновим складом за подвійними складськими свідоцтвами на зер-
но, що належить Позичальнику та/або Поручителям та/або третім особам;

- порукою компанії «Industrial Milk Company S.A.» (Люксембург) на повну суму 
зобов’язань Позичальника за цим Договором та на строк дії цього Договору;

- порукою компанії «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (Unigrain Holding 
Limited) на повну суму зобов’язань Позичальника за цим Договором та на 
строк дії цього Договору;

- порукою Товариства з обмеженою відповідальністю «АгроКІМ» на по-
вну суму зобов’язань Позичальника за цим Договором та на строк дії цього 
Договору;

- порукою Приватного сільськогосподарського підприємства «СЛОБО-
ЖАНЩИНА АГРО» на повну суму зобов’язань Позичальника за цим Дого-
вором та на строк дії цього Договору;

- порукою Петрова Олександра Леонідовича на повну суму зобов’язань 
Позичальника за цим Договором та на строк дії цього Договору.

Умовами договору про відкриття кредитної лінії передбачено одержан-
ня кредиту частинами (траншами). Дата одержання першого траншу кре-
диту – 28.10.2014р.

Рішення про відкриття кредитної лінії прийнято Публічним акціонерним 
товариством «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ 23494714, що знаходиться 
за адресою 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

Вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МЛИБОР», розрахованих на початок 2014 року становить 60 553,00 тис. грн.

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок 2014 року 
становить 115%.

Цільове призначення коштів, отриманих за кредитом – надається для 
мети поповнення оборотних коштів.

Загальний розмір кредиту за договором (кредитною лінією) – 
10 000 000,00 USD (десять мільйонів доларів США), що становить еквіва-
лент 129 509 450,00  грн. (сто двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот дев’ять 
тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок),.

Розмір одержаної частини кредиту (траншу) становить 3 000 000,00 USD 
(три мільйони доларів США), що становить еквівалент 38 852 835,00 грн. 
(тридцять вісім мільйонів вісімсот п’ятдесят дві тисячі вісімсот тридцять 
п’ять гривень 00 копійок).

Дата отримання частини кредиту (траншу) – 28.10.2014р.
Дата відкриття кредитної лінії – 27.10.2014р.
Дата закриття кредитної лінії – 31.05.2017р.
Розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру 

кредиту (кредитної лінії) становить – 30%.
IіI. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Директор                                           омелюх володимир васильович
                                                підпис, м. п.                            29.10.2014 р.

ПУблIчне акцIонеРне товаРиство 
“IнФоРмацIйно-аналIтична агенцIЯ 

“статIнФоРмконсалтинг”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Iнформацiйно-аналiтична агенцiя 
"Статiнформконсалтинг"

2. Код за ЄДРПОУ 32422132
3. Місцезнаходження 03039, м. Київ , Голосiївська, буд. 7, 

корп. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 044 494 27 37 0444942736
5. Електронна поштова адреса office@statinform.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://statinform.com/

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

II. текст повідомлення

Емiтент ПАТ «IАА «Статiнформконсалтинг» (код ЄДРПОУ - 32422132) на 
пiдставi iнформацiї вiд власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй товариства, отриманої емiтентом 29.10.2014 року вiдповiдно 
до Закону України «Про акцiонернi товариства», iнформує про змiни, що 
вiдбулися у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй емiтента, пов’язанi з купiвлею-продажем акцiй емiтента на 
позабiржовому ринку, а саме: 1) розмiр пакету акцiй юридичної особи Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Август Трейд» (код за ЄДРПОУ – 
31056949; мiсцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. Голосiївська, буд. 7, 
корпус 2), що становив 157150 акцiй (або 18,0705% вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй емiтента), зменшився на 157150 акцiй (або 18,0705% вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) та становить вiдповiдно 0 акцiй 
(або 0,0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади ________ Шелекета володимир 

олександрович 
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.10.2014
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУблIчне акцIонеРне товаРиство «ФIРма веРХнього оДЯгУ «ФеЯ»
титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Виконуючий обов'язки 
Генерального директора _______ Нефьодова Iнна Михайлiвна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 30.10.2014
(дата)

особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ 

«ФЕЯ»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

87515, м.Марiуполь, вул.Георгiївська, 2
4. Код за ЄДРПОУ
00309074
5. Міжміський код та телефон, факс
0629543539 
6. Електронна поштова адреса
mpfeya@hotmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-

ній базі даних Комісії
30.10.2014

(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у

208 ДП Iнформацiйно-видавничий 
центр"Вiдомостi Нацiональної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку"

31.10.2014

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлен-
ня розміщено 

на сторінці

mpfeya.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 30.10.2014
(дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття 

рішення

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПоУ 

юридичної особи

Розмір частки 
в статутному 

капіталі емітен-
та (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
30.10.2014 призначено Виконуючий 

обов'язки Генераль-
ного директора 

Нефьодова Iнна 
Михайлiвна

ВА 867084 
23.07.1997 Орджонiкiдз.РВ Марiупольського 

МУУМВС України в Донецьккiй обл

0

Зміст інформації:
Посадовiй особi Виконуючий обов'язки Генерального директора за сумiстництвом Нефьодова Iнна Михайлiвна (паспорт ВА 867084 виданий 23.07.1997р. 
Орджонiкiдз. РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй обл.) рiшенням Наглядової ради №21 вiд 30.10.2014р. продовжити термiн дiї повноважень 
Виконуючого обов’язки Генерального директора за сумiсництвом Товариства до 31.10.2015 р. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта - вища. Iншi посади, якi обiймала особа: з 06.03.1987 по 31.01.1988 cлюсар з експлуатацiї та 
ремонту газового обладнання 2 розряду служби ВДГО, з 01.02.1988 по 15.07.1988 контролер служби облiку Ждановська мiжрайонна виробнича дiльниця газо-
вого господарства. З 19.12.1989 р. по 21.03.2000р. свiтлокопiювальник проектно – конструкторського вiддiлу, з 22.03.2000р. по 17.10.2001р. економiст бюро 
металу, чавуна та феросплавiв вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення УМТС, з 18.10.2001р. по 31.07.2003р. економiст 2-ї кат. бюро металу, чавуна та 
феросплавiв вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, з 01.08.2003р. по 23.12.2007р. економiст 1-ї категорiї бюро металу, чавуна i феросплавiв вiддiлу 
матерiально технiчного забезпечення УМТС, з 24.12.2007р. по 08.04.2009р. начальник бюро металопродукцiї ОМТС ВАТ «Металургiйний комбiнат «Азов-
сталь», з 09.04.2009р. по 28.05.2010р. провiдний iнженер бюро метизiв, арматури, iнструментiв та металопродукцiї вiддiлу матерiально-технiчного забезпе-
чення управлiння закупок ВАТ «Металургiйний комбiнат «Азовсталь». З 01.06.2010р. по 08.03.2011р. заступник директора з комерцiйної дiяльностi, з 
09.03.2011р. виконуючий обов’язки директора ТОВ «Фiрма Марiта». З 29.04.2013р. бухгалтер за сумiсництвом ПАТ «ФiВО «Фея». З 01.05.2013р. по 30.10.2014р. 
включно Виконуючий обов’язки Генерального директора за сумiсництвом ПАТ «ФiВО «ФЕЯ». Рiшення прийнято Наглядовою радою 30.10.2014р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №208, 31 жовтня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Підсумки голосування загальних зборів акціонерів ПУблічно-
го акціонеРного товаРиства «київський 
наУково-ДосліДний та ПРоектно-констРУк-
тоРський інститУт «енеРгоПРоект»

Дата складання протоколу: «23» жовтня 2014 р.
Дата проведення зборів: «23» жовтня 2014 р.
Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:
Обрання робочих органів зборів.
Рішення: 
Затвердити робочі органи зборів у складі: Головуючий зборів Малахов Ю.В., 

секретар зборів Сівко В.А.
Затвердити лічильну комісію у складі: Коцюбняк С.В. – голова лічильної комі-

сії; Шедов І.В. – член лічильної комісії; Байбузенко Г.А. – член лічильної комісії; 
Семенюк М.Д. – член лічильної комісії; Ковальчук Є.П. – член лічильної комісії.

Затвердити запропонований порядок проведення зборів.
голосування по питанням порядку денного зборів.
1. Про затвердження нового розподілу прибутку Товариства, отримано-

го за результатами діяльності у 2013 році, з урахуванням збільшення на-
рахування в фонд дивідендів з 30% до 50%.

Рішення: Новий розподіл прибутку Товариства, отриманий за результа-
тами діяльності у 2013 році, з урахуванням збільшення нарахування в 
фонд дивідендів з 30% до 50% – затвердити. Результати голосування:
ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ НЕ ГОЛОСУВАЛИ
Кількість осіб 14 0 0 1
Кількість голосів 2 809 251 0 0 7
Частка, % 99,99975 0 0 0,00025

2. Про затвердження нових строків і порядку доплати частини чистого 
прибутку (дивідендів) за 2013 рік.

Рішення: Нові строки і порядок доплати частини чистого прибутку (ди-
відендів) за 2013 рік – затвердити. Результати голосування:
ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ НЕ ГОЛОСУВАЛИ
Кількість осіб 14 0 0 1
Кількість голосів 2 809 251 0 0 7
Частка, % 99,99975 0 0 0,00025

3. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради 
Товариства.

Рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства 
у повному складі. Результати голосування:
ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ НЕ ГОЛОСУВАЛИ
Кількість осіб 13 1 0 1
Кількість голосів 1 816 144 993 107 0 7
Частка, % 64,64853 35,35122 0 0,00025

4. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Рішення: Обрати до складу наглядової ради сім осіб. Голосували шля-

хом кумулятивного голосування:
№ 
з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові (назва юридичної особи) 
кандидата в члени наглядової ради

Кількість 
голосів

1 Генералов Володимир Миколайович, кандидат акціонера 
ВАТ «Група Е4»

1 835 993

2 Жмайло Наталія Олегівна, кандидат акціонера ВАТ 
«Група Е4»

1 835 993

3 Урюпіна Вікторія Миколаївна, кандидат акціонера ВАТ 
«Група Е4»

1 835 996

4 Сівко Віктор Аркадійович, кандидат акціонера ПП «ТВФ 
«Влад»

2 809 678

5 Кравченко Віктор Григорович, кандидат акціонера ПП 
«ТВФ «Влад»

2 559 362

6 Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України, яке здійснює функції управління державними 
корпоративними правами

3 475 876

7 Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України, яке здійснює функції управління державними 
корпоративними правами

3 475 875

5. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії 
Товариства.

Рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товари-
ства у повному складі. Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ НЕ ГОЛОСУВАЛИ
Кількість осіб 13 1 0 1
Кількість голосів 1 816 144 993 107 0 7
Частка, % 64,64853 35,35122 0 0,00025

6. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Рішення: Обрати до складу ревізійної комісії три особи. Голосували 

шляхом кумулятивного голосування:
№ 
з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові (назва юридичної особи) 
кандидата в члени ревізійної комісії

Кількість 
голосів

1 Толмачев Артем Валерійович, кандидат акціонера ВАТ 
«Група Е4»

1 049 148

2 Самаріна Наталія Віталіївна, кандидат акціонера ВАТ 
«Група Е4»

1 063 749

3 Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України, яке здійснює функції управління державними 
корпоративними правами

5 265 718

7. Про внесення змін до Статуту Товариства. Рішення приймається  
3/4 голосів.

Рішення: Внесення змін до Статуту Товариства – не прийнято. Результати голосування:
№ пункту доповнень до 

Статуту
За Проти Утримався Не голосував

К-ть голосів Частка, % К-ть голосів Частка, % К-ть голосів Частка, % К-ть голосів Частка, %
6.5.1 1 694 876 60,33180 993 107 35,35122 121 268 4,31673 7 0,00025
6.5.2 1 694 876 60,33180 993 107 35,35122 121 268 4,31673 7 0,00025
6.5.3 1 694 876 60,33180 993 107 35,35122 121 268 4,31673 7 0,00025
6.5.4 1 694 876 60,33180 993 107 35,35122 121 268 4,31673 7 0,00025
6.5.5 1 242 061 44,21313 1 445 922 51,46989 121 268 4,31673 7 0,00025

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРиватне акціонеРе товаРиство «логістич-
ний центР калинівка» повідомляє, що позачергові Загальні 
збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Логістичний центр 
КАЛИНІВКА» (код ЄДРПОУ 33124753, місцезнаходження: 08623, Київська 
область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 5) 
відбудуться 04 грудня 2014 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 
08623, київська область, васильківський район, смт. калинівка,  
вул. індустріальна, буд. 5, кабінет головного бухгалтера.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 04 грудня 2014 року з 11.30 до 11.45 год. за адресою: 08623, 
Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріаль-
на, буд. 5, кабінет головного бухгалтера.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
28.11.2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерне товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами зборів до 03 грудня 2014 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю з 09.00 до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 до 12.30 год.) за 
адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, 
вул. Індустріальна, буд. 5, кабінет головного бухгалтера. 04 грудня 2014 
року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реє-
страції для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних збо-
рів акціонерів.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – член правління Свічинський С.С., кабінет го-
ловного бухгалтера, тел. 050-419-42-62.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
• Обрання Голови та членів лічильної комісії;

• Обрання Голови та секретаря Зборів;
• Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
2. Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення), затвердження проспек-
ту емісії акцій.

5. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 
повноваження щодо:

• залучення до розміщення андеррайтера;
• внесення змін до проспекту емісії акцій;
• прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено);

• затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

• затвердження результатів приватного розміщення акцій;
• затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
• прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій;

• письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

6. Визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повно-
важення:

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

• проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

• проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.

Контактний телефон ПрАТ «Логістичний центр КАЛИНІВКА»:  
380 50 419 42 62.

Правління Прат «логістичний центр калинівка»

товаРиство З обмеженою віДПовіДальністю 
«інтеРнеШинал Пеймент текнолоДжіс» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖІС». 

2. Код за ЄДРПОУ: 37001701
3. Місцезнаходження: 04655 м. Київ Полярна, будинок 20, літера А, 

офіс №20
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445001604
5. Електронна поштова адреса: ipt@emitents.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: tov_ipt.in.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 

Посадова особа Чернишук-Березанська Оксана Іванівна призначе-
на на посаду Головний бухгалтер. Рішення про призначення прий-нято 
Директором ТОВ «ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖІС» 
29.10.2014 р. (Наказ №3-29/10 від 29.10.2014 р.). Призначення поса-
дової особи виконано у зв’язку з введенням в Товаристві посади го-
ловного бухгалтера. Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер 
ТОВ «Будлея», Головний бухгалтер ТОВ «Пост-Шопінг, Директор та 
головний бухгалтер ПП «Астарта-Сервіс». Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Директор                               Фомичова ольга костянтинiвна

товаРиство З обмеженою віДПовіДальніс-
тю «ДевіЗа», юридична особа, що створена та існує за законодав-
ством України, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ 32951911) (далі - «компанія »), 
відповідно до вимог частини 1 статті 64 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» повідомляє про намір придбати пакет акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК».

Зокрема, Компанія має намір придбати у афілійованої особи Компанії - 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА 
ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС», юридичної особи, що створена та існує 
за законодавством України, ідентифікаційний код  (ЄДРПОУ 32338732), 
63 335 000 штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК» загальною номінальною 

вартістю 63 335 000 (шістдесят три мільйони триста тридцять п’ять тисяч 
грн. 00 коп.) гривень, що становить 50 відсотків його статутного капіталу. 

Компанії не належать акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК». Афілійованій особі Компанії  - 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА 
ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС», юридичній особі, що створена та існує 
за законодавством України, ідентифікаційний код  (ЄДРПОУ 32338732), на-
лежить 63 335 000 штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК» загальною номі-
нальною вартістю 63 335 000 (шістдесят три мільйони триста тридцять 
п’ять тисяч грн. 00 коп.) гривень, що становить 50 відсотків його статутного 
капіталу.
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индекс Уб в среду свалился к уровням 
прошлой недели

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду 
изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) рухнул на 2,85% — до1104,98 пункта, почти 
нивелировав наметившийся в конце прошлой недели рост, 
индекс ПФТС повысился на 0,13% — до 442,93 пункта.

Капитализация ценных бумаг на ПФТС упала на 2,53% 
— до 168,292 млрд грн.

Торговый оборот на УБ составил 26,5 млн грн, на 
ПФТС – 392,5 млн грн.

В индексе УБ тройку лидеров роста составили бумаги 
«Азовстали» (-4,65%), Алчевского меткомбината (-4,58%) 
и Енакиевского метзавода (-4,39%).

Повысить капитализацию удалось только акциям Ав-
деевского коксохимзавода (+0,69%).

Среди индексных акций ПФТС наиболее сильно подо-
рожали бумаги «Азовстали» (+5,09%), Харцызского труб-
ного завода (+4,72%) и Укрсоцбанка (+2,11%).

Худшую динамику продемонстрировали акции Енаки-
евского метзавода (-8,16%), «ДТЭК Днипроэнерго» 
(-6,29%) и «Укртелекома» (-5,91%).

Аналитик онлайн брокера Nettrader Юрий Бажинов в 
комментарии агентству «Интерфакс-Украина» отметил, 
что снижение индекса УБ проходило на небольших 
объемах и его причины сложно объяснить.

Вместе с тем, если на очередном раунде переговоров 
РФ-ЕС-Украина в среду удастся договориться по газово-
му вопросу, то в четверг наиболее вероятно возобновле-
ние роста индекса УБ, прогнозирует эксперт.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду повысился на 0,25% — до 274,92 пункта при 
объеме торгов 8,5 млн злотых (33,15 млн грн).

С ростом стоимости завершили торги акции «Керне-
ла» (+2%), «Овостара» (+1,41%) и «Милкиленда» 
(+0,29%).

С отрицательной динамикой лидировали акции 
«Астарты» (-2,3%), Coal Energy (-1,18%) и агрохолдинга 
ИМК (-1,11%).

индекс Уб в четверг утром вновь 
вернулся ниже 1100п

Украинские биржевые индексы в четверг утром продо-
лжают наметившееся днем ранее разноанправленное 
движение: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв 
упал на 0,76% — до 1096,63 пункта, индекс ПФТС 
повысился на символические 0,01% — до 442,99 пункта.

Почти все индексные акции УБ утром находились в «крас-
ной зоне». С отрицательной динамикой при этом лидирова-
ли акции Авдеевского коксохимзавода (-5,12%), Райффай-
зен Банка Аваль (-2,42%) и «Азовстали» (-2,37%).

С ростом стоимости торговались только акции «Мотор 
Сичи» (+0,04%).

В индексе ПФТС дорожали акции Укрсоцбанка 
(+2,15%) и Северного ГОКа (+1,52%), дешевели — 
«ДТЭК Захидэнерго» (-1,79%), «Донбассэнерго» (-0,73%) 
и Ясиновского коксохимзавода (-0,43%).

Аналитик онлайн брокера I-NVEST Сергей Гончаренко 
на фоне очередного обвала индекса УБ при подходе к 
уровню сопротивления 1150 пунктов, а также учитывая 

сложившийся утром умеренно негативный внешний фон, 
прогнозирует продолжение понижательной динамики 
индикатора в четверг.

В то же время аналитики инвесткомпании «КИНТО» 
обратили внимание, что обвал индекса УБ сразу на 2,9% 
произошел на фоне отсутствия новостей, которые могли 
бы обусловить такое поведение рынка. «Весь тот негатив, 
который мог вызвать падение котировок, был известен и 
ранее», — отметили они в утреннем комментарии.

Эксперты допускают, что снижение могло быть 
вызвано желанием одного крупного участника рынка или 
определенной части участников воспользоваться недав-
ним ростом и зафиксировать прибыль. В целом они рас-
ценивают подобную динамику рынка как техническую 
коррекцию и прогнозируют возобновление роста 
биржевых индексов через некоторое время.

«С технической точки зрения вчерашнее снижение, 
несмотря на его существенную величину, пока не меняет 
более длительного тренда на рост цен акций. Можно 
считать, что вчера на украинском рынке был день техни-
ческой коррекции», — считают аналитики «КИНТО». 

По словам риск-менеджера инвесткомпании «Драгон 
Капитал» Дмитрия Михайлусенко, в пользу коррекцион-
ного снижения свидетельствует также низкий объем тор-
гов на рынке.

«Активность участников рынка в течение дня практи-
чески отсутствовала, и только за пару часов до закрытия 
сессии продавцы обозначили свое присутствие. Более 
того, нельзя сказать, что коррекция проходила на каких-
либо ожиданиях, скорее причиной закрытия позиций 
среди игроков стало безразличие», — сказал он.

сводный индекс доверия в еврозоне
неожиданно вырос в октябре впервые 

за 3 месяца
Сводный индекс делового и потребительского дове-

рия к экономике еврозоны вырос в октябре 2014 года 
впервые за три месяца — до 100,7 пункта, свидетель-
ствуют данные Европейской комиссии.

В сентябре значение индикатора составляло 99,9 
пункта.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожи-
дали снижения показателя до 99,7 пункта.

Индекс доверия европейских промышленных компа-
ний поднялся в текущем месяце до минус 5,1 пункта с 
минус 5,5 пункта в сентябре. Эксперты не ожидали из-
менения этого показателя по сравнению с уровнем 
предыдущего месяца.

Индикатор доверия в сфере услуг вырос до 4,4 пункта 
с 3,2 пункта в сентябре при среднем прогнозе рынка в 
3,1 пункта.

Показатель потребительского доверия в октябре со-
ставил минус 11,1 пункта против минус 11,4 пункта меся-
цем ранее.

«Эти индикаторы доверия очень важны, — отмечает 
аналитик ABN Amro NV в Амстердаме Ник Кунис, — 
фундаментальные факторы по-прежнему указывают на 
постепенное восстановление экономики еврозоны».

Неожиданный рост индекса доверия позволяет 
рассчитывать на улучшение ситуации в экономике 

НОВИНИ



19

№208, 31 жовтня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУНОВИНИ

еврозоны, отмечают эксперты. Статистическое управле-
ние Евросоюза опубликует предварительные данные о 
ВВП еврозоны за третий квартал 2014 года 14 ноября. 
По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, ВВП ре-
гиона вырос в июле-сентябре на 0,2%.

курс доллара сШа к евро растет в четверг 
на позитивных сигналах от ФРс

Курс доллара США к евро растет в четверг на фоне 
завершения Федеральной резервной системой (ФРС) 
программы количественного смягчения (QE), а также 
улучшения ею оценки американского рынка труда, сооб-
щает агентство Bloomberg.

По итогам завершившегося в среду заседания Федре-
зерв объявил об окончании QE, а также сохранил целе-
вой диапазон процентной ставки по федеральным 
кредитным средствам (federal funds rate) от нуля до 
0,25% годовых и не стал менять фразу об удержании 
ставки на низком уровне в течение существенного вре-
мени после завершения QE.

При этом ФРС отметила улучшение ситуации на рынке 
труда США и постепенное снижение недоиспользования 
трудовых ресурсов.

«Федрезерв развеял все сомнения инвесторов в том, 
что он продолжит нормализацию кредитно-денежной по-
литики, — отметил аналитик Westpac Banking Corp. Имре 
Спайцер. — Тенденция к росту курса доллара возобно-
вилась».

Ожидания инвесторов в отношении скорого подъема ба-
зовой процентной ставки американским ЦБ выросли: со-
гласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероят-
ность ее повышения к октябрю 2015 года оценивается 
трейдерами в 75% против 68% на конец прошлой недели.

Курс доллара США к евро поднялся в ходе торгов в 
четверг до $1,2592 по сравнению с $1,2632 на закрытие 
рынка в среду. По итогам предыдущей сессии американ-
ская валюта подорожала на 0,8% относительно евро.

Стоимость доллара относительно иены выросла до 
109,13 иены против 108,89 иены накануне. В течение 
торгов курс доллара достигал 109,12 иены — максимума 
с 7 октября.

Индекс, отслеживающий динамику доллара относи-
тельно 10 основных мировых валют, поднялся в четверг 
на 0,1%, накануне его скачок составил 0,6%.

Пара евро/иена торгуется на уровне 137,45 иены про-
тив 137,55 иены накануне.

нефть дешевеет на данных о росте 
запасов и добычи в сШа, цена Brent упала 

до $86,94 за баррель
Нефть дешевеет в четверг на данных о росте запасов 

и объемов добычи в США, сообщает агентство 
Bloomberg.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:28 МСК в четверг снизились в цене 
на $0,18 (0,21%) — до $86,94 за баррель. К закрытию 
рынка в среду цена фьючерсов поднялась на $1,09 
(1,27%) и составила $87,12 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) опустилась к 8:31 МСК на $0,26 (0,32%) — до 
$81,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии контр-
акт подорожал на $0,78 (0,96%), до $82,2 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в 
США за прошедшую неделю выросли на 2,06 млн барре-
лей — до 379,7 млн баррелей. Объем запасов на терми-
нале в Кушинге, штат Оклахома, где хранятся физичес-
кие объемы нефти, торгуемой на NYMEX, подскочил на 
776 тыс. баррелей — до 21,4 млн баррелей — макси-
мального уровня с июня.

Между тем, добыча нефти в США увеличилась до  
8,97 млн баррелей в сутки — это самый высокий уро-
вень с января 1983 года.

«Растущие запасы нефти оказывают понижательное 
давление на стоимость нефть, — отметил сырьевой 
аналтик Woori Investment & Securities Co. в Сеуле Кан Ву 
Ин. — Опасения избыточных поставок сырья на мировой 
рынок не ослабляются, поскольку страны ОПЕК не дают 
никаких комментариев о возможности сокращении 
добычи».

Накануне генсек ОПЕК Абдалла Салем эль-Бадри за-
явил, что недавнее падение цен на нефть не отражает 
реальный баланс спроса и предложения на рынке, отме-
тив, что организация не считает ситуацию на рынке 
«критической» в результате снижения цен и ожидает 
восстановления равновесия на рынке.

По его словам, в 2015 году совокупный объем добычи 
нефти странами ОПЕК останется близким к уровню 
нынешнего года — порядка 30 млн баррелей в сутки.
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