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

НОВИНИ
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

29.04. 2014  м. Київ  № 577

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
27 травня 2014 року за № 553/25330 

Про внесення змін до рі-
шення Національної комісії 
з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 19 липня 
2012 року № 996

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
статей 151 та 21 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996 
«Про затвердження Положення про особливості органі-
зації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в 
професійних учасниках фондового ринку», зареєстрова-

ного в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року 
за № 1628/21940, такі зміни:

1) заголовок рішення викласти в такій редакції:
«Про затвердження Положення про особливості орга-

нізації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у 
фінансових установах, що здійснюють професійну діяль-
ність на фондовому ринку»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Затвердити Положення про особливості організа-

ції та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фі-
нансових установах, що здійснюють професійну діяль-
ність на фондовому ринку.».

2. Внести зміни до Положення про особливості органі-
зації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в 
професійних учасниках фондового ринку, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19 липня 2012 року № 996, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 
року за № 1628/21940, виклавши його в новій редакції, 
що додається.

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.
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4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

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

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

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

6. Професійним учасникам фондового ринку та Цен-
тральному депозитарію цінних паперів привести діяль-
ність у відповідність до вимог цього рішення протягом 
двох місяців після набрання чинності цим рішенням.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Є. Воропаєва.

Голова Комісії                                            Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
19 липня 2012 року № 996
(у редакції рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 29 квітня 2014 року № 577)

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
27 травня 2014 року
за №553/25330

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості організації та проведення 

внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових 
установах,що здійснюють професійну діяльність 

на фондовому ринку
I. Загальні положення 

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, або фінансуванню тероризму». 

Це Положення встановлює особливості організації та 
проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансо-
вих установах, що здійснюють професійну діяльність на 
фондовому ринку.

Це Положення поширюється на професійних учасни-
ків фондового ринку (крім банків) та Центральний депо-
зитарій цінних паперів (далі – професійні учасники).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких зна-
ченнях:

адекватність системи внутрішнього контролю – відпо-
відність системи контролю специфічним конкретним 
умовам та індивідуальному принципу з урахуванням 
планів і посад окремих керівників та їх особистих якос-
тей, що необхідні для підвищення результативності й 
ефективності дій;

активи професійного учасника – накопичені протягом 
діяльності товариства ресурси, які в майбутньому при-

носять економічну вигоду і сприяють отриманню при-
бутку;

висновок – документ, який складається за наслідками 
проведення перевірки діяльності професійного учасника 
службою внутрішнього аудиту (контролю);

звіт – документ, який складається за наслідками про-
веденої роботи за рік і містить інформацію про підсумки 
діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю).

Термін «посадова особа професійного учасника фон-
дового ринку» вживається у значенні, визначеному За-
коном України «Про цінні папери та фондовий ринок».

II. Організаційна структура та вимоги до служби вну-
трішнього аудиту (контролю)

1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) професій-
ного учасника створюється вищим органом управління 
або наглядовою радою шляхом утворення у складі про-
фесійного учасника структурного підрозділу або визна-
чення окремої посадової особи для проведення внутріш-
нього аудиту (контролю). 

Служба внутрішнього аудиту (контролю) професійного 
учасника підпорядковується наглядовій раді, а у разі, 
якщо законодавством не вимагається обов’язкове утво-
рення наглядової ради, – вищому органу управління про-
фесійного учасника, та звітує перед ними.

Структурний підрозділ служби внутрішнього аудиту 
(контролю) організаційно не залежить від інших підрозді-
лів професійного учасника. 

2. Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) 
здійснюється на підставі положення про службу внутріш-
нього аудиту (контролю) професійного учасника, яке роз-
робляється професійним учасником.

3. Положення про службу внутрішнього аудиту (контр-
олю) професійного учасника затверджується рішенням 
наглядової ради, а у разі, якщо законодавством не ви-
магається обов’язкове утворення наглядової ради, – ви-
щим органом управління професійного учасника. 

Положення про службу внутрішнього аудиту (контро-
лю) має містити, зокрема: 

цілі та принципи діяльності служби внутрішнього ауди-
ту (контролю);

статус, основні завдання служби внутрішнього аудиту 
(контролю);

права та обов’язки служби внутрішнього аудиту (контр-
олю);

порядок проведення перевірок діяльності професійно-
го учасника та оформлення результатів перевірки;

координацію діяльності служби внутрішнього аудиту 
(контролю) з іншими напрямами діяльності професійно-
го учасника.

4. Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контро-
лю) (крім Центрального депозитарію цінних паперів) ви-
значається з числа посадових осіб професійного учасни-
ка фондового ринку.

Структурний підрозділ служби внутрішнього аудиту 
(контролю) утворюється у кількості не менше двох пра-
цівників професійного учасника, із складу яких призна-
чається керівник.

5. Працівником структурного підрозділу, посадовою 
особою служби внутрішнього аудиту (контролю) про-
фесійного учасника не може бути призначена особа, 
яка: 
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має судимість за корисливі злочини і за злочини у 
сфері господарської діяльності, не зняту або не погаше-
ну в установленому законом порядку;

за вироком суду, який набрав законної сили, позбавле-
на права обіймати певні посади та займатися певною ді-
яльністю;

виконує обов’язки працівника, відповідального за про-
ведення фінансового моніторингу;

є головою виконавчого органу;
є головним бухгалтером.
У разі звільнення або на час відсутності керівника 

структурного підрозділу або посадової особи служби 
внутрішнього аудиту (контролю) професійний учасник 
повинен призначити особу, яка тимчасово виконує 
обов’язки керівника структурного підрозділу або посадо-
вої особи служби внутрішнього аудиту (контролю). На 
таку особу поширюються обмеження, встановлені цим 
пунктом. Така особа може призначатися на строк не біль-
ше ніж чотири місяці безперервно.

6. Служба внутрішнього аудиту (контролю) професійно-
го учасника звітує перед наглядовою радою, а у разі, якщо 
законодавством не вимагається обов’язкове утворення 
наглядової ради, – перед вищим органом управління про-
фесійного учасника, не рідше ніж один раз на рік. 

IІІ. Основні завдання і функції служби внутрішнього  
аудиту (контролю)

1. Функції служби внутрішнього аудиту (контролю) про-
фесійного учасника визначаються частиною другою 
статті 151 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг».

2. На службу внутрішнього аудиту (контролю) профе-
сійного учасника покладаються такі завдання:

сприяння адекватності системи внутрішнього контро-
лю професійного учасника та операційних процедур;

здійснення неупередженої та об’єктивної оцінки фі-
нансової, операційної, інших систем і процедур контро-
лю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і 
персоналом професійного учасника установчих доку-
ментів, внутрішніх документів щодо провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку;

впровадження ефективної, достовірної та повної ін-
формаційної системи управління для своєчасного вияв-
лення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фі-
нансових операцій;

надання на схвалення наглядовій раді, а у разі, якщо 
законодавством не вимагається обов’язкове утворення 
наглядової ради, – вищому органу управління професій-
ного учасника, пропозицій з оцінки та управління ризика-
ми, з оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків у 
діяльності професійного учасника;

своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяль-
ності професійного учасника, підготовка пропозицій та 
опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації, 
усунення причин виникнення порушень та недоліків у 
процесі діяльності професійного учасника;

розробка рекомендацій з недопущення виникнення 
негативних наслідків у діяльності професійного учасника 
у майбутньому; 

виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобі-
гання майбутнім порушенням у системі внутрішнього кон- 
тролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків; 

виявлення сфер потенційних збитків для професійного 
учасника, сприятливих умов для шахрайства, зловживань 
і незаконного присвоєння коштів професійного учасника; 

надання наглядовій раді, а у разі, якщо законодавством 
не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, 
– вищому органу управління професійного учасника, зві-
тів про результати проведення внутрішнього аудиту 
(контролю) і пропозицій щодо поліпшення чинної системи 
внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.

На службу внутрішнього аудиту (контролю) професій-
ного учасника можуть покладатися інші завдання, 
пов’язані з діяльністю професійного учасника.

3. У разі входження професійного учасника до фінан-
сової групи або підгрупи завдання служби внутрішнього 
аудиту (контролю) можуть бути доповнені з урахуванням 
вимог законодавства до відповідної фінансової групи 
або підгрупи.

ІV. Повноваження служби внутрішнього аудиту (кон-
тролю)

1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) має право:
ознайомлюватися з усією документацією професійно-

го учасника та здійснювати нагляд за поточною діяльніс-
тю професійного учасника, а також вимагати письмові 
пояснення від окремих посадових осіб та працівників 
щодо виявлених недоліків у роботі;

визначати відповідність дій та операцій, що здійсню-
ються працівниками професійного учасника, вимогам за-
конодавства України, у тому числі нормативно-правовим 
актам Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку, рішенням професійного учасника, які визнача-
ють політику та стратегію професійного учасника, про-
цедуру прийняття і реалізацію рішень, організацію обліку 
та звітності;

перевіряти розрахунково-касові документи, правочи-
ни професійного учасника, фінансову і статистичну звіт-
ність, іншу документацію, а у разі необхідності - наяв-
ність готівки, інших цінностей, які знаходяться у 
професійного учасника;

перевіряти документи, пов’язані зі здійсненням фінан-
сового моніторингу;

залучати у разі необхідності працівників інших структур-
них підрозділів професійного учасника для виконання по-
ставлених перед службою внутрішнього аудиту (контролю) 
завдань (за згодою керівників структурних підрозділів);

мати безперешкодний доступ до документів, що пере-
віряються, а також у приміщення, що використовуються 
для зберігання документів, матеріальних цінностей, 
отримувати інформацію, яка зберігається на магнітних 
та інших носіях інформації;

з дозволу відповідних посадових осіб професійного учас-
ника знімати копії з одержаних документів, у тому числі копії 
файлів, копії будь-яких засобів, що зберігаються в локаль-
них обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних 
системах, а також розшифровувати ці записи;

при виявленні порушень законодавства, випадків роз-
крадань, допущених працівниками професійного учасни-
ка, рекомендувати наглядовій раді або вищому органу 
управління професійного учасника усунення їх від вико-
нання обов’язків;

при встановленні фактів зловживання службовим ста-
новищем працівниками професійного учасника повідо-
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мляти про такі випадки наглядову раду або вищий орган 
управління.

2. Органи управління професійного учасника 
зобов’язані своєчасно реагувати на рекомендації служ-
би внутрішнього аудиту (контролю).

V. Обов'язки служби внутрішнього аудиту (контролю)
1. Проводити перевірки з метою здійснення оцінки адек-

ватності та ефективності системи внутрішнього контролю 
професійного учасника, її відповідності ступеню потенцій-
ного ризику, притаманного різним сферам діяльності про-
фесійного учасника, а також оцінювати його.

2. Забезпечувати організацію постійного контролю 
за дотриманням працівниками професійного учасника 
встановлених процедур проведення операцій, функцій 
та повноважень згідно з покладеними на них 
обов’язками.

3. Проводити розгляд фактів порушень працівниками 
професійного учасника законодавства, в тому числі 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку та стандартів професійної 
діяльності, внутрішніх документів, які регулюють діяль-
ність професійного учасника.

4. Інформувати виконавчий орган професійного учас-
ника про недопущення дій, результатом яких може стати 
порушення законодавства, у тому числі нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

5. Розробляти рекомендації щодо усунення виявлених 
порушень, покращення системи внутрішнього контролю 
та здійснювати контроль за їх виконанням.

6. Забезпечувати схоронність та повернення одержа-
них від працівників професійного учасника документів на 
всіх носіях.

7. Забезпечувати повноту документування кожного фак-
ту перевірки, оформлювати письмово висновки, де мають 
бути відображені усі питання, вивчені під час перевірки.

VI. Проведення внутрішнього аудиту (контролю) та 
оформлення результатів перевірки

1. Проведення перевірки діяльності професійного 
учасника здійснюється службою внутрішнього аудиту 
(контролю) відповідно до положення про службу вну-
трішнього аудиту (контролю) професійного учасника.

Перевірки також можуть бути здійснені за окремими до-
рученнями наглядової ради, а у разі, якщо законодавством 
не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, – 
вищого органу управління професійного учасника.

2. При проведенні внутрішнього аудиту (контролю) 
професійного учасника можуть бути передбачені такі 
етапи перевірки:

отримання повної інформації з питань, що перевіря-
ються;

складання та виконання плану перевірки службою 
внутрішнього аудиту (контролю), в якому повинні бути ві-
дображені мета та процедури перевірки з урахуванням 
інформації про питання, що перевіряються;

проведення перевірки отриманої інформації на досто-
вірність, оцінка ризику за операціями, що допомагає ви-
значити, яку фінансову звітність необхідно проаналізува-
ти, який розмір вибірки використати і які види аналітичних 
процедур провести;

здійснення документального підтвердження виконан-
ня всіх процедур проведення внутрішнього аудиту (контр-
олю) шляхом підготовки документації аудиторської пере-
вірки;

складання висновку щодо результатів перевірки вну-
трішнього аудиту (контролю) професійного учасника.

3. За результатами проведення перевірки внутрішньо-
го аудиту (контролю) професійного учасника складаєть-
ся висновок.

Висновок складається і підписується посадовою осо-
бою (особою, яка тимчасово виконує обов’язки) або ке-
рівником структурного підрозділу (особою, яка тимчасо-
во виконує обов’язки) служби внутрішнього аудиту 
(контролю) професійного учасника. 

4. У висновку викладаються виявлені недоліки та по-
рушення, що характеризують проведення відповідних 
фінансових операцій. Необхідно також зазначити причи-
ни, що створили умови для здійснення порушень, та на-
дати свої пропозиції (рекомендації) про прийняття захо-
дів щодо їх усунення. Висновок повинен містити оцінку 
стану діяльності професійного учасника.

5. Для прийняття організаційних заходів висновок на-
правляється наглядовій раді, а у разі, коли законодавством 
не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, – 
вищому органу управління професійного учасника.

VII. Контроль Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку за роботою служби внутрішнього ауди-
ту (контролю)

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку здійснює контроль за роботою служби внутрішньо-
го аудиту (контролю) професійного учасника під час про-
ведення перевірки професійного учасника.

2. У разі необхідності Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку може витребувати у професій-
ного учасника звіт про роботу служби внутрішнього ауди-
ту (контролю) за певний період часу його діяльності, а 
також іншу інформацію щодо діяльності служби внутріш-
нього аудиту (контролю) професійного учасника.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 24 вересня 2013 року № 1930 «Про затвердження Змін до Положення про 
здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів»

1. Вид та назва регулятор-
ного акта

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 2013 року 
№ 1930 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу 
професійними учасниками ринку цінних паперів»

2. Назва виконавця 
заходів з  відстеження

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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3. Цілі прийняття акта Регуляторний акт спрямований на удосконалення рішення НКЦПФР від 19.07.2012 року №995 
«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними 
учасниками ринку цінних паперів», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 08.08.2012 
року за № 1346/21658 в частині врегулювання проблемних питань, що виникають у суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу при здійсненні ними фінансового моніторингу та змен-
шення кількості випадків порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

4. Строк виконання заходів 
з відстеження

Через рік з дня набрання ним чинності 

5. Тип відстеження 
(базове, повторне або 
періодичне)

Повторне

6. Методи одержання 
результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта було 
застосовано статистичний метод.

7. Дані та припущення, на 
основі яких відстежува-
лася результативність, а 
також способи одержан-
ня даних

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

8. Кількісні та якісні 
значення показників 
результативності акта

Для відстеження результативності акта обрано такі показники:
1) Кількість виявлених порушень у суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія 
акта – учасники ринку цінних паперів.
3) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних поло-
жень акта – високий.

9. Оцінка результатів 
реалізації регуляторного 
акта та ступеня досяг-
нення визначених цілей

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

Голова Комісії           Д. Тевелєв

Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1752 «Про затвердження Змін до Порядку контролю 
за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

1. Вид та назва регуляторного акта Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 
2013 року № 1752 «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням 
професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобіган-
ня та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму»

2. Назва виконавця заходів з  
відстеження

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

3. Цілі прийняття акта Регуляторний акт спрямований на удосконалення рішення НКЦПФР від 19.07.2012 
№ 997 року «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними 
учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.08.2012  за № 1353/21665 
в частині врегулювання проблемних питань, які виникають в ході проведення заходів 
контролю та покращення ефективністі діяльності НКЦПФР у цьому напрямку.

4. Строк виконання заходів з 
відстеження

Через рік з дня набрання регуляторним актом чинності 

5. Тип відстеження (базове, повтор-
не або періодичне)

Повторне

6. Методи одержання результатів 
відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта 
було застосовано статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких 
відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не надхо-
дили

8. Кількісні та якісні значення 
показників результативності акта

Для відстеження результативності акта обрано такі показники:
1) Кількість перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
2) Кількість виявлених порушень у суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
3) Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу – профе-
сійних учасників ринку цінних паперів з основних положень акта – високий.
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9. Оцінка результатів реалізації 
регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

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

Голова Комісії                                                            Д. Тевелєв

Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1851 «Про визначення критеріїв, за якими оцінюєть-
ся ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів 

бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»
1. Вид та назва регуляторного акта Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

25 грудня 2012 року № 1851 «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється 
ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника 
ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансування тероризму»

2. Назва виконавця заходів з  відстеження Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта Регуляторний акт спрямований на реалізацію вимог міжнародних організацій 

щодо здійснення нагляду суб’єктом державного фінансового моніторингу 
(НКЦПФР) за суб’єктами первинного фінансового моніторингу – професійними 
учасниками ринку цінних паперів на основі аналізу, що ґрунтується на оцінці 
ризиків, що передбачено, зокрема, абзацом 6 рекомендації №23 «Звіту за ре-
зультатами третього раунду оцінки України» Комітету експертів з питань оцінки 
заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 
(MONEYVAL) від 19.03.2009 року, а також спрямований на реалізацію вимог 
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон).
Разом з тим, регуляторний акт спрямований на визначення суб’єктів первин-
ного фінансового моніторингу – професійних учасників ринку цінних паперів, 
які мають, або високий, або середній, або незначний ризик бути використаним 
для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 
тероризму.

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

5. Тип відстеження (базове, повторне або 
періодичне)

Повторне

6. Методи одержання результатів відсте-
ження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного 
акта було застосовано статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких 
відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних

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

8. Кількісні та якісні значення показників 
результативності акта

Для відстеження результативності акта обрано такі показники:
1) Кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу за різними рівнями 
ризику.
2) Кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу – професійних 
учасників ринку цінних паперів, на яких поширюватиметься дія акта.
3) Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу – 
професійних учасників ринку цінних паперів – високий. 

9. Оцінка результатів реалізації регулятор-
ного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей

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

Голова Комісії                                                             Д. Тевелєв
ІНфОРмАцІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ 

ТА НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 

начальника Дніпровського територіального управління, 
що діє на підставі Наказу Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27.06.2014р. № 213 К, на 
підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про надання 
повноважень уповноваженої особи Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку», підпункту 1 пункту 1 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про делегування 
повноважень територіальним органам Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за  
№ 1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354, 
зупинено обіг акцій ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО – ВИРОБНИЧИй цЕНТР 
«УКРАЇНА» (69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 147, 
код за ЄДРПОУ – 01559519) у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства - розпорядження № 11-ДН-1-З 
від 01.07.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
начальника Східного територіального управління (наказ 
№ 26-к від 06.06.2014 року), що діє згідно з рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісії) № 2484 від 24.10.2013 року, на підставі 
п.п.1 п. 1 рішення Комісії від 23.07.2013 року № 1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» (зареєстровано в МЮ України 13 серпня 2013 р. за 
№ 1390/23922), та п.3 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, зу-
пинено обіг акцій у зв’язку з визнанням юридичної особи 
банкрутом та відкриттям ліквідаційної процедури  
Приватного акціонерного товариства «Ворожбян-
ський машинобудівний завод» (41811, Сумська обл., 
Білопільський р-н., м. Ворожба, вул. Ворошилова,  
буд. 110, код за ЄДРПОУ – 05399107) - розпорядження 
№ 23-СХ-2-З від 01.07.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Східного територіального управління 
(наказ № 26-к від 06.06.2014 року), що діє згідно з рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку (далі – Комісії) № 2484 від 24.10.2013 року, 
на підставі п.п.3 п. 1 рішення Комісії від 23.07.2013 року 
№ 1283 «Про делегування повноважень територіаль-
ним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» (зареєстровано в МЮ України  
13 серпня 2013 р. за № 1390/23922), та п.8 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій у зв’язку з ліквідацією Публічного акціонерного 
товариства «Харківський завод ізоляційних та аз-
бестоцементних матеріалів» (61030, м. Харків, вул. 
Біологічна, буд, 10, код за ЄДРПОУ – 00293083). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій  
№ 19/20/1/10, дата реєстрації: 17.05.2010 року, дата ви-
дачі: 16.07.2010 року, видане Харківським теруправлін-

ням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано - розпорядження № 48-CХ-1-С-А 
від 01.07.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу I 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за №822/23354, зупинено обіг акцій, наданих 
ПАТ «Завод будівельних конструкцій», 03680, м. Київ, 
вул. Якутська, 10, код за ЄДРПОУ: 14301395– розпоря-
дження №41-цД-З від 26 червня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за №822/23354, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Управління виробничо-технологічної 
комплектації», 04053, м. Київ, вул.. Артема, 35, кв. 8, код 
за ЄДРПОУ: 05514695 - розпорядження №66-цД-С-А 
від 26 червня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу I 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за №822/23354, зупинено обіг акцій, наданих 
ПрАТ «АЛЬЯНС-ЮГСЕРВІС», 04214, м. Київ, вул. Геро-
їв Дніпра, 40, код за ЄДРПОУ: 33050032 – розпоряджен-
ня №40-цД-З від 26 червня 2014 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКцПфР повідомляє про ліцензування 
на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку видано ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку:

ПУБЛІЧНОмУ АКцІОНЕРНОмУ ТОВАРИСТВУ «ДО-
ЧІРНІй БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (01601, м. Київ, вули-
ця Володимирська, будинок 46, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 25959784) ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності 
з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяль-

ності; дилерської діяльності; андеррайтингу, у зв’язку із 
закінченням 26.06.2014 строку дії попередньо виданих 
ліцензій серії АВ № 483593 від 28.08.2009; серії АВ  
№ 483594 від 28.08.2009, серії АВ № 483595 від 
28.08.2009 – наказ № 824 від 24 червня 2014 року.

02.07.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

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

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади 
провідного спеціаліста відділу контрольно-правової 
роботи. 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного про-
фесійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем  магістра, спеціаліста.

Документи приймаються до 03 серпня 2014

Звертатися за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Гай-
дара, 13, 8 поверх, офіс 801 

Довідки за телефоном  719-46-93

Південно-Українське територіальне управління 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА фІНАНСОВА мЕРЕЖА» 
- зміна складу посадових осіб емітента.

ПОВІДОмЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повна назва підприємства: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНСЬКА фІНАНСОВА мЕРЕЖА» 
1.2. Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО
 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34295209 
 1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-

Сирецька, 1-3.
 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 596-63-30 
 1.6. Електронна поштова адреса емітента : titarenko@ufn.com.ua
 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ufn.com.ua
 1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II: 

зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

27.06.2014 рiшенням Наглядової ради Приватного акціонерного това-
риства «Українська Фінансова Мережа» (протокол № 7) :

1. Припинено повноваження Головного бухгалтера та Члена Правління 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА» Титаренко Галини Дмитрівни (не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) з 27.06.2014 року. Часткою у 
статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 07.06.2006 року.

2. Призначено на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «УКРАЇНСЬКА 
ФІНАНСОВА МЕРЕЖА» Кісліцину Вікторію Вікторівну (не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) з 01.07.2014 року, Строк на який призначено - 
не визначено, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останнiх п'яти рокiв працювала: з 23.12.2008 по 05.04.2013 ТОВ «ТЕК 
«ІТЕРА УКРАЇНА» - заступник головного бухгалтера, з 12.04.2013 по 
21.02.2014 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОІЛ ТРЕЙД» - головний бухгалтер, 
24.02.2014 -02.06.2014 ТОВ «ЛОТОС ОЙЛ» - головний бухгалтер.

3. Підпис:
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства:

Голова правління            ____________        филимонов В.В.        
                                                  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 

М.П.  01.07.2014р.  
           (дата) 

Додаток 28 до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 1 розділу II)
Повідомлення

 про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБмЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХРЕСУРСИ».

2. Код за ЄДРПОУ: 30719652.
3. Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 213-30-38.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unives-capital.com/ukr/partners/
tehresurs/. 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
 01.07.2014 року Директором ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» (наказ № 06-14 ТР 

К від 01.07.2014 року) Шлендером О.Л. прийнято наступне рішення щодо 
зміни складу посадових осіб емітента: 

 продовжити термін повноважень Лукомської Надії Григорівни (паспорт 
серії СА № 056932, виданий 09.01.1996 року Жовтневим РВ УМВС Украї-
ни в Запорізькій області), яка не має судимості за корисливі та посадові 
злочини, у статутному капіталі емітента часткою не володіє, розмір пакета 
акцій емітента, який їй належить – 0%, на посаді Головного бухгалтера 
ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» на невизначений термін. Обгрунтування змін – не-
обхідність заміщення посади Головного бухгалтера. Протягом останніх  
5 років обіймала наступні посади: ТОВ «Запорізька інвестиційно-будівельна 
компанія» (перейменовано на ТОВ «Олександр Девелопмент») – фінансо-
вий директор (з 19.05.2007 року до 22.11.2012 року); ТОВ «Компанія «Олек-
сандр» – головний бухгалтер (з 23.11.2012 року до 16.09.2013 року);  
ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» - головний бухгалтер (з 01.04.2014 року). 

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

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

2. Директор ___________________________          Шлендер О.Л.
                                                 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
                                                                              М. П. 01.07.2014 року

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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№123, 3 липня 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 нерухоміс-

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХО-
ВА КОмПАНIЯ "КИй АВIА 
ГАРАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ 30383799
3. Місцезнаходження 01001, Київ, вул. Мала Житомир-

ська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236-51-52 (044) 278-14-50
5. Електронна поштова адреса tsarik@kag.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.kiyavia.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-

ВА КОМПАНIЯ «КИЙ АВIА ГАРАНТ» прийняла рішення про призначення ново-
го Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КИЙ АВIА ГАРАНТ» Носко Оксану Олександрівну з 
01 липня 2014 року на умовах трирiчного трудового договору - Протокол № 27 
вiд 04.06.2014 року. Посадова особа емiтента не володіє часткою в статутному 
капiталi емітента. Призначення нового Генерального директора відбулось у 
зв'язку iз виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини посадова особа емітента не має. Посадовою особою не нада-
но згоди на розкриття персональної iнформацiї - паспортних даних. Посадова 
особа обiймала посаду заступника Генерального директора.

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 _____ Носко Оксана Олександрiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.07.2014
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй ПРОЕКТНО-

ІНВЕСТИцІйНИй цЕНТР» 
ПОВІДОмЛЕННЯ 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОмОСТІ 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Український проектно-інвестиційний центр»

2. Код за ЄДРПОУ: 328504553. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 34, 3й під’їзд; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
+380 44 495-16-97; факс: +380 44 495-16-97

5. Електрона поштова адреса: PROEKTINVEST@EMITENT.NET.UA
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: WWW.32850455.SMIDA.GOV.UA
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. ТЕКСТ ПОВІДОмЛЕННЯ
ПрАТ «Український проектно-інвестиційний центр» повідомляє про 

звільнення з посади головного бухгалтера Русіной Людмили Миколаївни. 
Рішення про звільнення прийнято Директором  Приватного акціонерного 
товариства «Український проектно-інвестиційний центр» 27.06.2014 р. 
згідно поданої 27.06.2014р. Русіной Л.М.  заяви з проханням звільнити її з 
посади головного бухгалтера ПрАТ «Український проектно-інвестиційний 
центр» за власним бажанням з 15.07.2014р. Звільнення посадової особи 
виконано 15.07.2014р. на підставі Наказу № 44-К від 27.06.2014р.Посадо-
ва особа Русіна Людмила Микорлаївна  (Русіна Л.М. не надала згоди на 
оприлюднення своїх особистих даних), яка займала посаду Головний бух-
галтер, звільнена з 15.07.2014р.Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 7 місяців.

На посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Український проектно-
інвестиційний центр» нікого не призначено.

ІІІ. ПІДПИС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Директор                                                           Р.В. Тощев 01.07.2014р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 “СТРАХОВА КОмПАНIЯ “СТАНДАРТ”

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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "СТАНДАРТ"

2. Код за ЄДРПОУ 31306275
3. Місцезнаходження 01042, м. Київ, Патрiса Лумумби, 

буд. 4/6, корпус «В», кiм. № 1305
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 467-74-86 (044) 467-74-86
5. Електронна поштова адреса lak@ewg.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.ic-standart.com/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
ПрАТ «СК «СТАНДАРТ» (надалi – емiтент) повiдомляє Вас, що за 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.07.2014 року, оформленим 
Протоколом №2 вiд 01.07.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента, 
у зв’язку iз прийнятим рiшенням про лiквiдацiю емiтента та затверджен-
ням звiту Лiквiдацiйної комiсiї емiтента, Лiквiдацiйного балансу емiтента, 
припинено повноваження посадової особи Члена (Голови) Наглядової 
ради емiтента - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «IВ-
МЕНЕДЖМЕНТ» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34528248). Посадова 
особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 7496 акцiй, 
що становить 99,9467%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi 
вимогами чинного законодавства. Особа повноваження якої припинено 
перебувала на посадi з 28.03.2012 року вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 
28.03.2012 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента. Замiсть особи, по-
вноваження якої припинено, на посаду нiкого не обрано.

ПрАТ «СК «СТАНДАРТ» (надалi – емiтент) повiдомляє Вас, що за 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.07.2014 року, оформленим 
Протоколом №2 вiд 01.07.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента, 
у зв’язку iз прийнятим рiшенням про лiквiдацiю емiтента та затверджен-
ням звiту Лiквiдацiйної комiсiї емiтента, Лiквiдацiйного балансу емiтента, 
припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради 
емiтента - Громадянина України Гейштора Олександра Костянтиновича 
(паспорт КН 302896,виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавськiй областi 27 грудня 1996 року). Посадова особа не володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Особа по-
вноваження якої припинено перебувала на посадi з 28.03.2012 року 
вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 28.03.2012 року Загальних зборiв 
акцiонерiв емiтента. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на по-
саду нiкого не обрано.

ПрАТ «СК «СТАНДАРТ» (надалi – емiтент) повiдомляє Вас, що за 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.07.2014 року, оформленим 
Протоколом №2 вiд 01.07.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента, 
у зв’язку iз прийнятим рiшенням про лiквiдацiю емiтента та затверджен-
ням звiту Лiквiдацiйної комiсiї емiтента, Лiквiдацiйного балансу емiтента, 
припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради 
емiтента - Громадянки України Карнаух Тетяни Миколаївни (паспорт КН 
925793, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 
12 липня 1999 року). Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента в розмiрi 2 акцiї, що становить 0,0267%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства. 
Особа повноваження якої припинено перебувала на посадi з 28.03.2012 
року вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 28.03.2012 року Загальних зборiв 
акцiонерiв емiтента. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на по-
саду нiкого не обрано.

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 Крючкина Людмила 

Анатолiївна
Голова Лiквiдацiйної 
комiсiї

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.07.2014
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №123, 3 липня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ БРОВАРСЬКИй 

ДОмОБУДIВНИй КОмБIНАТ «мЕРКУРIй» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ БРОВАРСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВНИЙ КОМБIНАТ «МЕРКУРIЙ» 
2. Код за ЄДРПОУ 
03391260
3. Місцезнаходження 
07403 м.Бровари Кутузова ,131
4. Міжміський код, телефон та факс 
04594(6-72-06, 6-47-94
5. Електронна поштова адреса 
ryzhkova@income.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.dsk-mercury.com/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято <Назва уповноваженого органу емі-
тента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> 27.06.2014 р. 
наказ генерального директора № 22-к

Звільнення посадової особи виконано на підставі <зазначення підстав 
такого рішення>.зава про звільнення за власним бажанням

Посадова особа Старук Світлана Анатоліївна (паспорт: серія НС но-
мер 290655 виданий 14.05.1997 р. Соснівським РВ ГУ МВС України в Чер-
каській області), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <зазначення стро-

ку>.10 років
<Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, ін-

формація про це обов'язково розкривається.>
Рішення про призначення прийнято <Назва уповноваженого органу 

емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> 
27.06.2014 р. наказ генерального директора № 24-к

Призначення посадової особи виконано на підставі <зазначення під-
став такого рішення>. Заява про прийняття на роботу

Посадова особа Боголюб Світлана Валеріївна (паспорт: серія ВМ но-
мер 196677 виданий 02.07.1996 р. Бердичивським ГРО УМВД України в 
Житомирській області), призначена на посаду Головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: <зазначення строку>. безстроково
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <зазна-

чення переліку посад>. Перший заступник головного бухгалтера  
ТОВ «БДК «Меркурій»

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <зазначення роз-
міру пакета> 0акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Генеральний директор Бєлік В.І

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

(дата) 

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ПРОфЕСІйНОГО фІНАНСУВАННЯ»!

Повідомляємо Вас, що 4 серпня 2014 року о 12:00 за київським часом 
відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ» (скорочене 
найменування - ПАТ «ПРОФІН БАНК», місцезнаходження: 83052, м. Донецьк, 
пр. Ілліча, б. 100-а), за адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а (при-
міщення центрального офісу Банку, кімната для переговорів № 3).

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:30 за київським 
часом за адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а (приміщення 
центрального офісу Банку, рецепція). Для участі в зборах акціонерам по-
трібно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представ-
никам акціонерів додатково – довіреність, оформлену згідно з чинним за-
конодавством. 

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного За-
гальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть звертатися за адре-
сою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а (відповідальна посадова особа – 
член Спостережної ради Іванов В.В.). Час роботи – з понеділка по п’ятницю 
з 10 по 17 годину (перерва – з 13 по 14 годину). Відповідні документи на 
підставі письмової вимоги акціонера надсилатимуться або надаватимуть-
ся йому в електронному вигляді. 

Телефон для довідок: (062) 210-24-16.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, 29 липня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИй 

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 
2. Встановлення кількісного складу Спостережної ради. 
3. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Бан-

ку та обрання нових Голови та членів Спостережної ради Банку.
4. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів з Го-

ловою та членами Спостережної ради.
5. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудових та цивільно-

правових договорів з Головою та членами Спостережної ради.
6. Внесення змін до кошторису на забезпечення діяльності Спостереж-

ної ради та встановлення розміру винагороди Голови та членів Спосте-
режної ради за цивільно-правовими договорами та трудовими договора-
ми (контрактами). 

Спостережна рада ПАТ«ПРОфІН БАНК»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТОРОНТО-КИЇВ»
місцезнаходження: 

Україна, 03150, м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 100
код ЄДРПОУ 14302294

(надалі – «Товариство»)
На 3 серпня 2014 року призначено проведення позачергових Загаль-

них зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») за адре-
сою: вулиця Червоноармійська, будинок 100, (Готель «Холідей Інн Київ», 
зал засідань) м. Київ, Україна. Початок Загальних Зборів об 11:00. 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства1. 
Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-2. 

риства
Про внесення змін до міжнародного договору на управлінські послу-3. 

ги від 3 грудня 2008 року у зв’язку із здійсненням рефінансування Товари-
ства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, 
складається 29 липня 2014 року станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення Загальних зборів.

Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться 3 серпня 2014 року 
з 10:00 до 11:00 за місцем проведення Загальних Зборів. Реєстрація акці-
онерів (їх представників), які прибудуть для участі у позачергових загаль-
них зборах акціонерів Товариства, здійснюватиметься на підставі переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та документів, 
які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі 
представника акціонера – також документів, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами з питань 
порядку денного Загальних Зборів у робочі дні та робочий час за адресою: 
Україна, 03150, м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 100, а в день 
проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Посадовою 
особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами є Генеральний директор Товариства (довідки за телефо-
ном: 8-044-5290704, 8-044-4958547).

Генеральний директор Товариства                       2 липня 2014 року
Петров Геннадій Анатолійович

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПО НАфТА ПРОДУКТ»

(код за ЄДРПОУ 35637061) 
повідомляє про втрату оригінала свідоцтва реєстрації 

випуску облігацій № 166/2/09 , видане Державною комісі-
єю з цінних паперів  та фондового ринку 03 серпня  
2009 року. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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№123, 3 липня 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 нерухоміс-

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РУБIЖАНСЬ-
КИй КАРТОННО-ТАРНИй 
КОмБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 01882551
3. Місцезнаходження 93006, м.Рубiжне, вул.Менделєєва, 

буд.67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06453) 92210 (06453) 70415

5. Електронна поштова адреса law@rktk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.rktk.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наказом по публiчному акцiонерному товариству «Рубiжанський 

картонно-тарний комбiнат» № 939-к вiд 27.06.2014 р. звiльнено головного 
бухгалтера ПАТ «РКТК» Зимницьку Оксану Леонiдiвну (паспорт ЕН 022260 
виданий 21.01.2001р. Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй 
областi) у зв’язку з поданням заяви про звiльнення. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк пе-
ребування на посадi головного бухгалтера ПАТ «РКТК» - з 10.10.2012р. Частки 
у статутному капiталi ПАТ «РКТК» немає. Розмiр пакету акцiй - 0 шт. (0,00%). 

На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади _______ мiнiн Геннадiй михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.07.2014
(дата)

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РУБIЖАН-
СЬКИй КАРТОННО-ТАРНИй 
КОмБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 01882551
3. Місцезнаходження 93006, м.Рубiжне, вул.Менделєєва, буд.67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06453) 92210 (06453) 70415

5. Електронна поштова адреса law@rktk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.rktk.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наказом по публiчному акцiонерному товариству «Рубiжанський 

картонно-тарний комбiнат» № 278 вiд 01.07.2014 р. на посаду головного 
бухгалтера ПАТ «РКТК» було призначено з 01.07.2014р. на необмежений 
термiн Зiньковського Сергiя Анатолiйовича (паспорт ЕК 074496 виданий 
05.03.1996р. 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганськiй областi). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. По-
сади, якi обiймав Зiньковський С.А. протягом останнiх п'яти рокiв: 
01.04.2005 - 30.06.2012 – ПАТ «РКТК», iнженер-програмiст служби 
метрологiї, контрольно-вимiрювальних приладiв i апаратури та 
iнформацiйних систем; 01.07.2012 – 30.06.2014 - ПАТ «РКТК», начальник 
вiддiлу розробки та супроводження бухгалтерського та фiнансового про-
грамного забезпечення вiддiлу iнформацiйних систем. Частки у статутно-
му капiталi ПАТ «РКТК» немає. Розмiр пакету акцiй - 0 шт. (0,00%). 

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 _______ мiнiн Геннадiй михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.07.2014
(дата)

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОмЕРцІйНИй БАНК «СТАНДАРТ» 

2. Код за ЄДРПОУ 36335426
3. Місцезнаходження 04071 м. Київ Почайнинська, 45
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-66-35 (044) 585-66-35
5. Електронна поштова адреса cp@standart-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://standart-bank.com/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято 01.07.2014 р. Спостережною Радою 
ПАТ КБ «Стандарт», Протокол № 46 від 01.07.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спостереж-
ної ради про звільнення.

Посадова особа Ляш Володимир Петрович (паспорт: серія ВА номер 
888623 виданий 22.07.1997 р. Мар’їнським РВ УМВС України в Донецькій 
обл.), яка займала посаду Перший заступник Голови Правління - Член 
Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 місяців.
На посаду Заступника Голови Правління замість звільненої особи, ні-

кого не призначено
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2.  Голова Правління ________ мірошник м.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 01.07.2014 р.

(дата) 

Повідомлення 
про проведення чергових Загальних зборів 

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРОмВИБУХ» 
(місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14), 
повідомляє що 12.08.2014р. о 12:00 за адресою м. Запоріжжя, сели-

ще Креміно, 8а (приміщення управління) в актовому залі відбудуться річ-
ні позачергові Загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
12.08.2014р. з 11:00 до 11:45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 06.08. 2014 р.

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

Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.1. 
Обрання лічильної комісії.2. 
Затвердження регламенту зборів та визначення способу голосуван-3. 

ня на зборах.
Припинення повноважень голови Правління.4. 
Обрання голови Правління.5. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для  
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою м. Запоріжжя, 
селище Креміно, 8а у приміщенні управління, кабінет відділу кадрів в ро-
бочі дні, з 8:00 до 15:30, а в день проведення загальних зборів - у місці їх 
проведення. 

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Паньчишин Ольга Миколаївна.

Наглядова рада ПрАТ «Промвибух»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №123, 3 липня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИй 

КОНСЕРВНИй ЗАВОД»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬ-
КИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

1.2 Організаційно – правова 
форма емітента

Приватне акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента

30087693

1.4 Місцезнаходження 
емітента

65007, Одеська обл., м. Одеса, 
вул. Водопровiдна, буд. 22

1.5 Міський код, телефон та 
факс емітента

Тел.: (048) 722-31-82

1.6 Електронна поштова 
адреса емітента

okzmain@gospodarochka.biz 

1.7 Повідомлення розміщено 
на сторінці

http://www.stockmarket.gov.ua 
01.07.2014 р. 15:10:16

1.8 Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб 

2. Текст повідомлення
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про змі-

ну складу посадових осіб – 
Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗА-
ВОД».

Дата прийняття рішення – 30.06.2014 р. 
Зміст рішення: Обрати Члена Наглядової ради Товариства.
 Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «Виробниче об'єднання «Одеський консервний завод» (надалi - 
Товариство), якi вiдбулися 30 червня 2014 року, прийнято рiшення обрати 
на посаду члена Наглядової ради Грищенка Георгiя Сергiйовича, паспорт 
КЕ 022205, виданий Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi, 
09.06.1995 р., строком на 3 роки; посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства; iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор ЗАТ «Пiвденний регiональний 
депозитарно-конвертацiйний центр «Фондовий Б.А.Н.К.», начальник юри-
дичного вiддiлу ПРАТ «Виробниче об'єднання «Одеський консервний за-
вод». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства: Голова правління – Шильберг Валерiй Володи-
мирович.

Голова правління                     Шильберг Валерiй Володимирович
М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 14361575
3. Місцезнаходження вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 392 70 14; (044) 392 70 14

5. Електронна поштова адреса Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://credit-agricole.ua/ukr/about/
accounting/issuer-special-information/

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу IІІ або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 
розділу IІІ цього Положеннґ

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») 01 липня 2014 року було 
прийнято рішення обрати п. Обера Патрiса, Брюно на посаду Члена 
Правління Банку строком на 5 років відповідно до статуту Банку. Обер 
Патрiс, Брюно не володіє акціями Банку; немає непогашеної судимості 
за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господар-
ської, службової діяльності; згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: АТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ КОРПОРАТИВНИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» [CRЕDIT 
AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK] в м. Гонконг (Китай), 
Керівник департаменту операційної підтримки бізнес-лінії ринків капіта-
лу в Азії та регіоні ЄБСА (Європа, Близький Схід та Африка); Керівник 
напрямку ІТ підрозділу продуктів (фронт-офіс) для бізнес-лінії ринків по-
зичкового капіталу (сек’юритизація, випуск облігацій, високодохідні та 
нові ринки); Керівник наскрізних напрямків діяльності (закупівлі, план 
безперервності діяльності, безпека ІТ та операційні ризики, підготовка 
бюджету).

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

міститься в повідомленні та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Голова Правління   ___________________     Є.С. Чемерис     
                                         М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
                                                                                         01.07.2014 року
                                                (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01384244; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-01-16; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@kievshlyahbud.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kievshlyahbud.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про

утворення, припинення його філій, представництв.

ІІ. Текст повідомлення
Повідомляємо, що 30.06.2014 р. Позачерговими загальними зборами

акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВШЛЯХ-
БУД" (Протокол №2 від 30.06.2014 р.) було прийнято рішення про припи-
нення шляхом лiквiдацiї відокремленного структурного підрозділу емі-
тента БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  № 850 . Припинення  БУДІВЕЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ  № 850 відбулося з причин виробничої необхідності това-
риства у зв`язку із непроведенням діяльності.   

Повне найменування відокремленного структурного підрозділу: БУДІ-
ВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 850 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "КИЇВШЛЯХБУД". Місцезнаходження: м. Львів,  вул. Авіаційна, буди-
нок 7. 

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  № 850 виконувало функції відповідно до
Положення про БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  № 850. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор  ПАТ  "КИЇВШЛЯХБУД"

Четверик Тетяна Анатоліївна  
01.07.2014  

Повідомлення про факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ДНIПРОТЕЛЕКОМ"
Код за ЄДРПОУ- 24422088. Місцезнаходження - 49055, м. Днiпропет-

ровськ, вул.Будiвельникiв, буд. 34.  Міжміський код, телефон та факс -
(056) 747-31-83 (056) 373-83-93. Електронна поштова адреса - v-
352616@yandex.ru. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації - deu.emitinfo.com. 

Текст повідомлення. 27.06.2014 року з листа ПАТ "Фондова бiржа
ПФТС" (вих. №0516 вiд 27.06.2014) емiтенту - АТ "ДНIПРОТЕЛЕКОМ" ста-
ло вiдомо, що ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прийнято рiшення (№
2606/2014/2 вiд 26.06.2014) про переведення цiнних паперiв АТ "ДНIПРО-
ТЕЛЕКОМ" до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу у вiдповiд-
ностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшення набуло
чинностi з 27.06.2014 року. 1. Акцiї простi, iменнi, форма iснування - бездо-
кументарна. 2. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 17,69 грн. 3. Загальна но-
мiнальна вартiсть акцiй - 19 655 553.59 грн. 4. Кiлькiсть цiнних паперiв - 1
111 111 штук. 5. ISIN - UA0401721008 6. Спiввiдношення частки цiнних па-
перiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску
цiнних паперiв - 100%. 7. Випуск акцiй зареєстрований Державною комiсi-
єю з цiнних паперiв та фондового ринку 07.02.2003 р., реєстрацiйний но-
мер №9/04/1/03. 8. Права власникiв акцiй згiдно зi Статутом Товариства.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної
інформації.

Генеральний директор Звєрєв Михайло Семенович 04.07.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧ-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 20280450;
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, прос. Пушкіна, 15; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 778-16-01;
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
ІІ. Текст повідомлення. За наслідками отримання 01.07.2014 р. вiд

ПАТ "НДУ", яке є особою, що здійснює облік права власності на акції ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (надалі - Емітент), реєстру власникiв  імен-
них цiнних паперiв станом на 30.06.2014 р. стало відомо про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітен-
та, а саме: розмір  пакету простих іменних акцій фізичної особи  у розмі-
рі 5 183 078 757 штук, який складав 48,7955% голосуючих акцій,  змен-
шився  на 11 915 000 штук і склав 5 171 163 757 штук простих іменних ак-
цій, що становить 48,6833% голосуючих акцій Емітента.

ІІІ.  Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління Петренко Олександр
Федорович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 
"ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ"

код за ЄДРПОУ: 35985756; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056) 373-
97-93; електронна поштова адреса: pravozahust@academy.in.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої
інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акці-

онерного товариства "Юридична компанія "Правозахист Інвест" (далі - То-
вариство) від 01.07.2014 р. прийнято рішення:

1. У зв'язку із поданням заяви Підвалюк Ольги Вікторівни (паспорт се-
рії МЕ № 272975, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 11.04.2003 р.) про звільнення з посади
директора Товариства за власним бажанням, звільнити її з посади дирек-
тора Товариства з 01.07.2014 р. Перебувала на даній посаді з 20.02.2012
р. (2 роки 4 місяці). Підвалюк О.В. акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 2. З 02.07.2014
р. призначити безстроково Журавель Ганну Сергіївну (паспорт серії АН №
567376, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області 25.12.2006 р.) директором Товариства за сумісництвом, з вста-
новленням їй неповного робочого часу. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади менеджера та менеджера з адміністративної діяльності
ПрАТ КУА "Академія Інвестментс". Журавель Г.С. акціями Товариства не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор  ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест"   Журавель Г.С.
02.07.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01384244; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-01-16; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@kievshlyahbud.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kievshlyahbud.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про

утворення, припинення його філій, представництв.

ІІ. Текст повідомлення
Повідомляємо, що 30.06.2014 р. Позачерговими загальними зборами

акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВШЛЯХ-
БУД" (Протокол №2 від 30.06.2014 р.) було прийнято рішення про припи-
нення шляхом лiквiдацiї відокремленного структурного підрозділу емі-
тента БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  № 850 . Припинення  БУДІВЕЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ  № 850 відбулося з причин виробничої необхідності това-
риства у зв`язку із непроведенням діяльності.   

Повне найменування відокремленного структурного підрозділу: БУДІ-
ВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 850 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "КИЇВШЛЯХБУД". Місцезнаходження: м. Львів,  вул. Авіаційна, буди-
нок 7. 

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  № 850 виконувало функції відповідно до
Положення про БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  № 850. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор  ПАТ  "КИЇВШЛЯХБУД"

Четверик Тетяна Анатоліївна  
01.07.2014  

Повідомлення про факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ДНIПРОТЕЛЕКОМ"
Код за ЄДРПОУ- 24422088. Місцезнаходження - 49055, м. Днiпропет-

ровськ, вул.Будiвельникiв, буд. 34.  Міжміський код, телефон та факс -
(056) 747-31-83 (056) 373-83-93. Електронна поштова адреса - v-
352616@yandex.ru. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації - deu.emitinfo.com. 

Текст повідомлення. 27.06.2014 року з листа ПАТ "Фондова бiржа
ПФТС" (вих. №0516 вiд 27.06.2014) емiтенту - АТ "ДНIПРОТЕЛЕКОМ" ста-
ло вiдомо, що ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прийнято рiшення (№
2606/2014/2 вiд 26.06.2014) про переведення цiнних паперiв АТ "ДНIПРО-
ТЕЛЕКОМ" до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу у вiдповiд-
ностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшення набуло
чинностi з 27.06.2014 року. 1. Акцiї простi, iменнi, форма iснування - бездо-
кументарна. 2. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 17,69 грн. 3. Загальна но-
мiнальна вартiсть акцiй - 19 655 553.59 грн. 4. Кiлькiсть цiнних паперiв - 1
111 111 штук. 5. ISIN - UA0401721008 6. Спiввiдношення частки цiнних па-
перiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску
цiнних паперiв - 100%. 7. Випуск акцiй зареєстрований Державною комiсi-
єю з цiнних паперiв та фондового ринку 07.02.2003 р., реєстрацiйний но-
мер №9/04/1/03. 8. Права власникiв акцiй згiдно зi Статутом Товариства.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної
інформації.

Генеральний директор Звєрєв Михайло Семенович 04.07.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧ-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 20280450;
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, прос. Пушкіна, 15; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 778-16-01;
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
ІІ. Текст повідомлення. За наслідками отримання 01.07.2014 р. вiд

ПАТ "НДУ", яке є особою, що здійснює облік права власності на акції ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (надалі - Емітент), реєстру власникiв  імен-
них цiнних паперiв станом на 30.06.2014 р. стало відомо про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітен-
та, а саме: розмір  пакету простих іменних акцій фізичної особи  у розмі-
рі 5 183 078 757 штук, який складав 48,7955% голосуючих акцій,  змен-
шився  на 11 915 000 штук і склав 5 171 163 757 штук простих іменних ак-
цій, що становить 48,6833% голосуючих акцій Емітента.

ІІІ.  Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління Петренко Олександр
Федорович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 
"ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ"

код за ЄДРПОУ: 35985756; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056) 373-
97-93; електронна поштова адреса: pravozahust@academy.in.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої
інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акці-

онерного товариства "Юридична компанія "Правозахист Інвест" (далі - То-
вариство) від 01.07.2014 р. прийнято рішення:

1. У зв'язку із поданням заяви Підвалюк Ольги Вікторівни (паспорт се-
рії МЕ № 272975, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 11.04.2003 р.) про звільнення з посади
директора Товариства за власним бажанням, звільнити її з посади дирек-
тора Товариства з 01.07.2014 р. Перебувала на даній посаді з 20.02.2012
р. (2 роки 4 місяці). Підвалюк О.В. акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 2. З 02.07.2014
р. призначити безстроково Журавель Ганну Сергіївну (паспорт серії АН №
567376, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області 25.12.2006 р.) директором Товариства за сумісництвом, з вста-
новленням їй неповного робочого часу. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади менеджера та менеджера з адміністративної діяльності
ПрАТ КУА "Академія Інвестментс". Журавель Г.С. акціями Товариства не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор  ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест"   Журавель Г.С.
02.07.2014 р.
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№123, 3 липня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважно-
го права на придбання акцій

15 травня 2014 року відбулись позачергові загальні збори акціонерів 
ПАТ «ФІНБАНК» (надалі - Банк), на яких було прийняте рішення про збіль-
шення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додатко-
вих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 
(Протокол № 55 від 15.05.2014 р.).

Найменування та місцезнаходження банку, номер телефону, факсу:  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНБАНК» (надалі - Банк). Код за 
ЄДРПОУ 20041917. Місцезнаходження Банку: 65032, м. Одеса, пр. Шев-
ченка, 4А. Номери телефонів: (0482) 300-100, 300-101. Номер факсу: 
(0482) 300-111.

На виконання вимог ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства», 
повідомляємо Вас про можливість реалізації переважного права на при-
дбання акцій за умови придбання таких акцій:

Розмір зареєстрованого статутного капіталу Банку станом на 15.05.2014 
року складає 185 050 000,00 (сто вісімдесят п’ять мільйонів п’ятдесят ти-
сяч) гривень.

Загальна кількість розміщуваних акцій – 7 500 000 (сім мільйонів п’ятсот 
тисяч) штук простих іменних акцій. Загальна сума емісії становить 
30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень.

Номінальна вартість однієї акції – 4,00 (чотири) гривні за 1 акцію.
Ринкова вартість однієї акції – 4,00 (чотири) гривні за 1 акцію, визначена 

відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.
Ціна розміщення акцій - акції розміщуються за ціною 4,00 (чотири) грив-

ні за одну просту іменну акцію, яка дорівнює номінальній вартості та є не 
нижчою за її ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодав-
ства та затверджену Наглядовою радою ПАТ «ФІНБАНК» (Протокол  
№ 08/05/14-НР від 08 травня 2014р).

Кожен акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до 
яких прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці на-
лежних йому простих іменних акцій в загальній кількості простих іменних 
акцій на дату проведення загальних зборів акціонерів (15.05.2014 р.), на 
яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій за рахунок додатко-
вих внесків.

Дата початку строку для реалізації акціонерами свого переважного 
на придбання акцій (для подачі заяв та перерахування коштів) – 
10.07.2014 р.

Дата закінчення строку для реалізації акціонерами свого переважно-
го на придбання акцій (для подачі заяв та перерахування коштів) – 
05.08.2014 р. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, у строк  з 
10 липня 2014 року по 05 серпня 2014 року включно, має подати до  

ПАТ «ФІНБАНК» письмову заяву  про придбання акцій і перерахувати на 
відповідний рахунок грошові кошти у сумі, яка дорівнює  вартості акцій, що 
ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізви-
ще, ім’я, по батькові (повне найменування), місце проживання (місцезнахо-
дження), ідентифікаційний номер (для фізичних осіб), ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), кількість цінних паперів, що ним при-
дбаваються, дата підписання заяви. Заява про придбання повинна бути 
підписана акціонером особисто. Для акціонерів юридичних осіб – підписа-
на уповноваженою особою та завірена печаткою такої юридичної особи. 

Разом з заявою на придбання акцій юридична або фізична особа подає 
документи, передбачені нормативно-правовими актами Національного 
банку України. Заява та документи приймаються Банком в робочі дня з 
9-00 до 18-00 годин за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка, 4А.

Відсутність письмової заяви, отриманої Банком до 05.08.2014 р. (включ-
но), про намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, вва-
жається відмовою акціонерів від свого переважного права на придбання 
акцій ПАТ «ФІНБАНК».

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національ-
ній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів 
на поточний рахунок ПАТ «ФІНБАНК» за наступними реквізитами:

Одержувач: ПАТ «ФІНБАНК»;  Код за ЄДРПОУ одержувача: 20041917; 
Поточний рахунок: № 50048100000001, код банку 328685.
Уповноважена особа ПАТ «ФІНБАНК» - Голова правління Смольський 

Костянтин Валерійович  видає акціонеру письмове зобов’язання про про-
даж відповідної кількості акцій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отри-
мання відповідних коштів Банком, але не пізніше дня, що передує дню по-
чатку 1 (першого) етапу укладення договорів з першими власниками 
(06.08.2014р.).

Укладення договорів купівлі-продажу акцій на першому етапі укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, 
щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана 
заява про придбання та перераховані кошти у сумі 100 % (сто відсотків) 
вартості акцій, що ними придбаваються, відповідно до умов розміщення, на 
поточний рахунок Банку, здійснюється у період з 06.08.2014 р. по 28.08.2014 р. 
включно.

Уповноваженими особами Банку, яким надані повноваження: проводи-
ти дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права 
на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; про-
водити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій є Голова Прав-
ління Банку Смольський Костянтин Валерійович, Начальник Фінансового 
управління - член Правління Банку Свешнікова Марія Сергіївна.

Телефон для довідок: (0482) 300-117                
Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фІНБАНК»

До уваги кредиторів 
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИфІКОВАНОГО ПАйОВОГО 

ІНВЕСТИцІйНОГО фОНДУ «КІНТО-ВЕСНА» 
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО» 

Ліквідаційна комісія Закритого недиверсифікованого пайового ін-
вестиційного фонду «КІНТО-Весна» Приватного акціонерного товари-
ства «КІНТО» (далі по тексту – «Фонд») повідомляє, що у зв’язку з тим, 

що вартість активів Фонду менше мінімального обсягу активів, вста-
новленого чинним законодавством для пайового фонду, 01 липня 2014 
року Правлінням Приватного акціонерного товариства «КІНТО» було 
прийнято рішення про ліквідацію Фонду.

Вимоги кредиторів Фонду приймаються протягом 60 календарних 
днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: м. Київ, 
Львівська площа, буд. 8-Б, 3 поверх.

Голова Ліквідаційної комісії фонду                 С.м. Веремієнко

Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акціонерне 
товариство «Панна», 
24254900, вул.Червоноармій-
ська, буд.48, кв.1, Київ, 
Голосіївський, 01004, 
(044) 581-40-80

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

30.05.2014

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.pаnna.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  «Аудитор-
ська фірма «БІнА», 23285643

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 26170 32538

Основні засоби (за залишковою вартістю) 10775 11221
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3440 8448
Сумарна дебіторська заборгованість 10434 10755
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 53
Власний капітал 3375 2907
Статутний капітал 1500 1500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1861 1393

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 22795 29631
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

58,5 82,25

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

58,5 82,25

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8000 8000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу  

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАННА»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БІОФАРМА»

2. Код за ЄДРПОУ  36273281
3. Місцезнаходження  03680 м. Київ Амосова,будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс  (044)529-45-74 (044)275-80-24
5. Електронна поштова адреса  jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації  www.biofarma.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення  

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Звільнено:
1) Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними збо-

рами акціонерів 01.07.2014 р., Протокол №18.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення позачерго-

вих загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІОФАРМА» від 01.07.2014 р., 
Протокол №18. 

Посадова особа Єфименко Костянтин Олексійович (Паспорт: серія 
СК номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відділом №1  Білоцер-
ківського МУГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду 
Голова Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.05.2014 р.
2) Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними збо-

рами акціонерів 01.07.2014 р., Протокол №18. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення позачерго-

вих загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІОФАРМА» від 01.07.2014 р., 
Протокол №18. 

Посадова особа Макотовчук Алла Григорівна (Паспорт: серія АА но-
мер 057414 виданий 20.11.1995 р. Ладижинським МВМ УМВС  України в 
Вінницькій області), яка займала посаду Член Спостережної ради, звіль-
нена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.05.2014 р.
3) Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними збо-

рами акціонерів 01.07.2014 р., Протокол №18. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення позачерго-

вих загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІОФАРМА» від 01.07.2014 р., 
Протокол №18. 

Посадова особа Серещенко Юрій Геннадійович (Паспорт: серія КЕ 
номер 119976 виданий 23.01.1996 р. Центральним РВ ОМУ УМВС Украї-
ни в Одеській області), яка займала посаду Член Спостережної ради, 
звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:з 30.05.2014 р.
4) Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними збо-

рами акціонерів 01.07.2014 р., Протокол №18. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІОФАРМА» від 01.07.2014 р., 
Протокол №18. 

Посадова особа Курищук Святослав Антонович (Паспорт: серія СО 
номер 357566 виданий 30.03.2000 р. Мінським РУГУ МВС України в  
м. Києві), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.05.2014 р.
5) Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними збо-

рами акціонерів 01.07.2014 р., Протокол №18. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення позачерго-

вих загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІОФАРМА» від 01.07.2014 р., 
Протокол №18. 

Посадова особа Брицька Леся Євгенівна (Паспорт: серія КА номер 
584044 виданий 18.09.1997 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львів-
ській області), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.05.2014 р.
Призначено: 
1) Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними 

зборами акціонерів 01.07.2014 р., Протокол №18.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення позачер-

гових загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІОФАРМА» від  01.07.2014 р., 
Протокол №18. 

Посадова особа Єфименко Костянтин Олексійович (Паспорт: серія 
СК номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відідлом №1 Білоцер-
ківського МУГУ МВС України в Київській області), призначена на посаду 
Голова Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 2 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Перший 

заступник Міністра інфраструктури України, Міністр транспорту та зв’язку 
України, Директор ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
2) Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними 

зборами акціонерів 01.07.2014 р., Протокол №18. 
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення позачер-

гових загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІОФАРМА» від 01.07.2014 р., 
Протокол №18. 

Посадова особа Niobera Investments Limited (код  HE302201), призна-
чена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,9999%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 2 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юридична 

особа-член Наглядової ради не обіймала посади. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 145 773 300 ак-

цій.
III. Підпис 

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

2. Голова правління                                                 маковський О.А.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОфАРмА»

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів(пункт 6 глави 1 розділу II)
Повідомлення 

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕ-

НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДОН-СЛОВ»
2. Код за ЄДРПОУ 24639215
3. Місцезнаходження 83055, Донецьк, Унiверситетська, 20
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 206-51-92 (062) 206-51-92
5. Електронна поштова адреса donslov@donapex.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа головний бухгалтер Слонкiна Юлiя Олександрiвна (пас-

порт: серiя ВК номер 577945, виданий Старобешiвським РВ ГУМВС України 
в Донецькiй областi 12.03.2009 р.) звiльнена з посади згiдно наказу №13 л/с 
вiд 26.06.2014 р. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непо-
гашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: з 01.11.2005 р. по 26.06.2014 р.

На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
III. Підпис

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

 Директор _________ Кир'янов Олег Геннадiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 27.06.2014
(дата)



15

№123, 3 липня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПАНСІОНАТ З ЛІКУВАННЯм «ДОНБАС»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне то-

вариство «Пансіонат з лікуванням «Донбас»
2. Код за ЄДРПОУ: 02591979
3. місцезнаходження: 98618, Автономна Республіка Крим, 

м.Ялта, смт.Масандра, 18
4. міжміський код, телефон та факс: 0654 272077
5. Електронна поштова адреса: donbass.yalta@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-

ристовується емітентом для розкриття інформації: www.pan-
donbass.com.ua 

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення
Згiдно Наказу Генерального директора № 122-К вiд 30.06.2014 

року звiльнено з посади головного бухгалтера Новікову Юлію Іва-
нівну (особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних), за 
власним бажанням. Часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. На посадi перебувала з 18.04.2014р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть 
звiльненої особи iншу особу на посаду не призначено.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством. 
2. Генеральний дирек-
тор ПрАТ «Пансіонат з 
лікуванням «Донбасс»

_________ 
(підпис)

А.м. Ляшков
(ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 30.06.2014р.

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПАНСІОНАТ З ЛІКУВАННЯм «ДОНБАС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне то-
вариство «Пансіонат з лікуванням «Донбас»

2. Код за ЄДРПОУ: 02591979
3. місцезнаходження: 98618, Автономна Республіка Крим, 

м.Ялта, смт.Масандра, 18
4. міжміський код, телефон та факс: 0654 272077
5. Електронна поштова адреса: donbass.yalta@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-

ристовується емітентом для розкриття інформації: 
www.pan-donbass.com.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про  зміну складу по-

садових осіб емітента 
ІІ. Текст повідомлення

Згiдно Наказу Генерального директора № 125-к вiд 01.07.2014 
року призначено головним бухгалтером Котлярову Ганну  Iванiвну 
(особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних) на неви-
значений строк. Посади, якi обiймала особа: бухгалтер ТОВ «ДІПІ 
ЕЙР ГАЗ», бухгалтер СПД-ФО Оксанчук Світлана Євгенівна, бух-
галтер ТОВ «Комюкрейнторг», бухгалтер ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІС-
ТИК». Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор
ПрАТ «Пансіонат з лікуван-

ням «Донбас»

______  
(підпис)

А.м. Ляшков
(ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 01.07.2014р.  

(дата)

ПОВІДОмЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНфОРмАцІЇ ПРО ЕмІТЕНТА

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУмИІНВЕСТ»

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Сумиінвест»

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 14021477
місце знаходження емітента: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівсь- 

ка, 87/3
Телефон : (0542) 67-96-71
Електронна поштова адреса: sumyinvest@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 
zat_14021477@aft.org.ua 
Вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Текст повідомлення

 Наглядовою радою ПрАТ «Сумиінвест» 04.02.2014 р. прийнято рі-
шення про зміну посадових осіб товариства, а саме: 

 В зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови Нагля-
дової ради Швеця Юрій Павловича (по причині смерті), якій володів 
10% акцій, перебував на посаді з квітня 2011 року, попередні посади: 
голова правління ПАТ «Сумбуд», непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мав.

 Призначено в.о. голови Наглядової ради Верещагу Вячеслава 
Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), якій 
володіє 10% акцій, попередні посади: працює в Приватному підприєм-
стві «Суми-капітал» на посаді заступника директора, член Наглядової 
ради ПрАТ «Сумиінвест»; призначено на термін - до проведення За-
гальних зборів Товариства; непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова ліквідаційної комісії                                      м.П.Кириченко

ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АЕРОК ОБУХІВ»
Публічне акціонерне товариство «АЕРОК ОБУХІВ», код за  

ЄДРПОУ 20576280, місцезнаходження: Україна, 08700, Київська 
обл., м. Обухів, вул. Промислова, 6, (далі - Товариство) повідом-
ляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 04 серпня 2014 року о 12-00 годині за місцезна-
ходженням Товариства: Україна, 08700, Київська обл., м. Обу-
хів, вул. Промислова, 6, актовий зал.

Реєстрація акціонерів з 11-30 до 12-00 за місцем проведення 
зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує осо-
бу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а 
також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повно-
важення, складений відповідно до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 29.07.2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів  

ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
2. Надання згоди на продаж однокімнатної квартири, що знахо-

диться за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 129В, кв. 36Б 
та уповноваження голови правління ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» під-
писати договір купівлі-продажу.

3. Відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
4. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за 
адресою: Україна, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промис-
лова, 6, актовий зал. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління  
ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» Лата Наталія Федорівна. 

Довідки за телефоном (045 72) 6-66-06.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ШВИДКО-УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВИДКО-УКРАЇНА» 
(код ЄДРПОУ 30178041, місцезнаходження: 01001, м. Київ,  
вул. Хрещатик, 20-22-П/П-С-1), надалі – «Товариство», повідомляє 
про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – 
«Збори», які відбудуться 05 серпня 2014 року об 11:00 годині за 
адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 20-22-П/П-С-1. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах – 30 липня 2014 року.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься з 10:00 до 10:45 годи-
ни в день та за місцем проведення Зборів. 

Для реєстрації та участі в Зборах акціонерам потрібно мати при 
собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доку-
мент, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства, що підтверджує повноваження на участь та 
голосування на Зборах.

З документами до Зборів можна ознайомитись за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 20-22-П/П-С-1, у робочі дні з 10:00 до 
17:00 години. Відповідальною особою за порядок ознайомлення ак-
ціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор То-
вариства Семаков Сергій Петрович.

Порядок денний Зборів:
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних 

зборів акціонерів Товариства. 
2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства – Генераль-

ного директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду цього звіту.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про прийняття рішення про дострокове припинення повнова-

жень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повнова-

жень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та Ревізійної комі-

сії Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про визнання такими, що втратили чинність, Положення 

про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про На-
глядову раду Товариства та Положення про Ревізійну комісію То-
вариства. 

12. Про повноваження Генерального директора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності То-

вариства (тис. грн.)*

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 10492 11952
Основні засоби 2898 6628
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 120 493
Сумарна дебіторська заборгованість 3505 418
Грошові кошти та їх еквіваленти (2) 402
Нерозподілений прибуток (32548) (28043)
Власний капітал (7709) (3204)
Статутний капітал 16436 16436
Довгострокові зобов’язання 6394 6394
Поточні зобов'язання 11936 8762
Чистий прибуток (збиток) (4506) (2201)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16436347 16436347
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

2 92

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"мД ГРУП КРЕмЕНЧУК"

2. Код за ЄДРПОУ 32615024
3. Місцезнаходження 39610, Полтавська обл., м. 

Кременчук Проїзд Галузевий, буд.56
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

05367924441 05367924441

5. Електронна поштова адреса info@mdgrk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.mdgr.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Кравець Олексiй Михайлович звiльнений 27.06.2014 р. з посади дирек-

тора Товариства за рiшенням загальних зборiв учасникiв ТОВ «МД Груп 
Кременчук» за угодою сторiн (Протокол загальних зборiв учасникiв ТОВ 
«МД Груп Кременчук»№ 27/06-1 вiд 27.06.2014 р., наказ про звiльнення 
№5-К вiд 27.06.2014 р.). Часткою в статутному капiталi Емiтента не 
володiє. На данiй посадi перебував з 26.12.2013 р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Левенець Володимир Валерiйович обра-
ний (призначений) 27.06.2014 р. на посаду директора Товариства на строк 
1 (один) рiк з 01.07.2014 р. по 30.06.2015 р. включно за рiшенням загаль-
них зборiв учасникiв ТОВ «МД Груп Кременчук» (Протокол загальних збо-
рів учасників ТОВ «МД Груп Кременчук» № 27/06-1 вiд 27.06.2014 р., наказ 
про призначення №6-К від 27.06.2014 р.). Часткою в статутному капiталi 
Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - на-
чальник бази, начальник вiддiлу продаж, начальник вiддiлу збуту. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 3.2. Директор Левенець Володимир Валерiйович

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мОСКОВСЬКИй УНІВЕРмАГ»,

код ЄДРПОУ 21564698,
(надалі «Товариство»), 

місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 104, 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 04 серпня 2014 р. 
об 11:00 годині за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 104, к.1.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах ак-
ціонерів буде здійснюватися в день проведення загальних зборів за ви-
щевказаною адресою. Початок реєстрації о 10:00 годині. Закінчення реє-
страції – о 10:45 годині.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонер повинен 
пред‘явити паспорт, а представник акціонера – паспорт та документ, що 
підтверджує повноваження щодо представництва інтересів акціонера, 
оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у Загаль-
них зборах – 29 липня 2014 р.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

Порядок денний:
Про припинення ПрАТ «Московський універмаг» шляхом реоргані-1. 

зації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю.
Про призначення комісії з припинення ПрАТ «Московський універ-2. 

маг».
Про визначення строку заявлення вимог кредиторів.3. 
Про затвердження плану перетворення.4. 
Про затвердження умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували 5. 

за прийняте рішення про припинення ПрАТ «Московський універмаг».
Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статут-6. 

ному капіталі правонаступника.
Ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні 
Товариства за адресою: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 104, 
к.1, в робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год., а в день проведення загальних 
зборів – за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними документами – Огороднік Костянтин Миколайович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІРЕУС БАНК мКБ» 

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Повідомлення про можливість реалізації переважного права

на придбання розміщуваних акцій
06.06.2014 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБ-

ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» (на-
далі – Банк, код за ЄДРПОУ 20034231) було прийнято рішення про 
приватне розміщення простих іменних акцій бездокументарної фор-
ми випуску на загальну суму 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень 
00 коп. у кількості 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук номінальною 
вартістю 10 грн. за одну акцію. Акції розміщуються за номінальною 
вартістю 10 грн. 00 коп. за одну акцію.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що пропонують-
ся до розміщення, реалізується у період від дати прийняття цього рі-
шення до останнього дня, що передує дню початку укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 
(тобто з з 06.06.2014 по 03.08.2014 року включно). Переважним пра-
вом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій 
придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці на-
лежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату 
прийняття цього рішення, тобто на 06.06.2014.

В разі наміру використати своє переважне право на придбання 
акцій, акціонер повинен не пізніше дня, що передує дню початку укла-
дення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій (тобто до 03.08.2014 року включно), подати до Банку 
письмову заяву про придбання акцій та перерахувати кошти в обсязі, 
що відповідає кількості акцій, що акціонер планує придбати, на бан-
ківський рахунок, визначений у цьому рішенні або шляхом внесення 
готівкових грошових коштів в касу Банку. Банк видає такому акціоне-
ру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних 
паперів протягом трьох робочих днів від дня отримання Банком кош-
тів, внесених в оплату за акції.

Акціонери, які бажають придбати акції та/або реалізувати своє пе-
реважне право на придбання акцій, надають Банку, за місцем прове-
дення розміщення акцій, письмову заяву (подається окрема заява 
для кожного етапу розміщення), в якій обов’язково вказується:

- повне найменування (згідно із останньою зареєстрованою редак-
цією установчих документів юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові акціонера;

- реквізити свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: 
серія, номер, орган, який видав свідоцтво та дата його видачі, код 
юридичної особи за ЄДРПОУ (для резидента-юридичної особи);

- місцезнаходження або місце проживання акціонера та поштова 
адреса;

- контактні дані (телефон, факс, e-mail);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов’язання 

щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за номінальною вартіс-
тю 10,00 (десять) гривень кожна;

- дата складання заяви, вихідний номер, підпис посадової особи 
та печатка юридичної особи або підпис фізичної особи, засвідчений 
нотаріально. 

Приймання заяв здійснюється уповноваженими особами Банку: 
виконуючим обов’язки Голови Правління Ковалем Вячеславом Пе-
тровичем та/або Членом Правління Грінченком Максимом Вікторови-
чем у робочі дні, з 9.00 до 18.00 за адресою: Україна, Київ, Іллінська 
вул., буд. 8, під’їзд 7, 4й поверх.

Заява подається особисто акціонером Банку або його уповно-
важеним представником. В момент подання заяви уповноваженим 
представником акціонера Банку, його повноваження мають бути 
належним чином підтверджені відповідно до чинного законодав-
ства.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, по-
винні надати разом із заявою документи і відомості, визначені «По-
ложенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 
відокремлених підрозділів», затвердженим Постановою Правління 
Національного банку України від 08 вересня 2011 р. № 306 та зареє-
строваним Міністерством юстиції України від 18 жовтня 2011 р. за  
№ 1203/19941, що підтверджують наявність у них власних коштів у 
заявленому розмірі.

Під час першого етапу укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій з акціонерами, що скорис-
тались своїм переважним правом, укладаються договори на купівлю - 
продаж акцій. 

Правління АТ «ПІРЕУС БАНК мКБ»

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОмБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – Публiчне акцiонерне товари-

ство «КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента – 04012193
3. Місцезнаходження – 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії 7
4. Міжміський код, телефон та факс – 0442852041, 0442854743
5. Електронна поштова адреса – budindustriya@kv.chereda.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації – 
04012193.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емі-

тента.
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення – 27.06.2014р. На засiданнi Наглядової 
Ради вiд 27.06.2014р. прийнято рiшення про звiльнення посадових 
осiб товариства. Пiдстава – заява Нелюбіна В.Ф. Звiльнено з 
01.07.2014р. з посади Члена Правління Нелюбіна Валерія Федоро-
вича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних 
даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0%. 
Звiльнено з посади за рiшенням Наглядової Ради вiд 27.06.2014р. 
Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi наданої заяви. 
Строк, протягом якого перебував на посадi: з 25.11.2002р. по 
01.07.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Замість звільненої особи нікого не при-
значено на посаду Члена Правління.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

Голова Правління                                                 Нестеров В.Г., 
01.07.2014р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОмЕГА БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ОМЕГА БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 19356840
3. Місцезнаходження: вул. Новокостянтинiвська, 18 (Лiтера В),  

м. Київ, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-00-00, (044) 590-00-02
5. Електронна поштова адреса: Oksana.Nonko@bank-omega.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 
http:// www.bank-omega.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
2. Текст повідомлення

Спостережною Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ОМЕГА БАНК» (далі – Банк) від 27 червня 2014 року (Прото-
кол № 12 від 27.06.2014 року), у зв’язку із припиненням трудових від-
носин за угодою сторін, відповідно до статті 36 КЗпП України, 
прийнято рішення відкликати з посади Заступника Голови Правління, 
Члена Правління Банку Гусарова Олексія Юрійовича (згоди на опри-
люднення паспортних даних не надано).

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. Не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОМЕГА БАНК». Пере-
бував на посаді Члена Правління Банку 1 рік 1 місяць. Нікого не при-
значено на посаду замість звільненої особи.

3. Підпис
Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відпові-
дальність згідно з законодавством.

Голова Правління Банку                                         Т.В. Усачова, 
01.07.2014 року
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01384244; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-01-16; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@kievshlyahbud.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kievshlyahbud.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про

утворення, припинення його філій, представництв.

ІІ. Текст повідомлення
Повідомляємо, що 30.06.2014 р. Позачерговими загальними зборами

акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВШЛЯХ-
БУД" (Протокол №2 від 30.06.2014 р.) було прийнято рішення про припи-
нення шляхом лiквiдацiї відокремленного структурного підрозділу емі-
тента БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  № 850 . Припинення  БУДІВЕЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ  № 850 відбулося з причин виробничої необхідності това-
риства у зв`язку із непроведенням діяльності.   

Повне найменування відокремленного структурного підрозділу: БУДІ-
ВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 850 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "КИЇВШЛЯХБУД". Місцезнаходження: м. Львів,  вул. Авіаційна, буди-
нок 7. 

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  № 850 виконувало функції відповідно до
Положення про БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  № 850. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор  ПАТ  "КИЇВШЛЯХБУД"

Четверик Тетяна Анатоліївна  
01.07.2014  

Повідомлення про факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ДНIПРОТЕЛЕКОМ"
Код за ЄДРПОУ- 24422088. Місцезнаходження - 49055, м. Днiпропет-

ровськ, вул.Будiвельникiв, буд. 34.  Міжміський код, телефон та факс -
(056) 747-31-83 (056) 373-83-93. Електронна поштова адреса - v-
352616@yandex.ru. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації - deu.emitinfo.com. 

Текст повідомлення. 27.06.2014 року з листа ПАТ "Фондова бiржа
ПФТС" (вих. №0516 вiд 27.06.2014) емiтенту - АТ "ДНIПРОТЕЛЕКОМ" ста-
ло вiдомо, що ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прийнято рiшення (№
2606/2014/2 вiд 26.06.2014) про переведення цiнних паперiв АТ "ДНIПРО-
ТЕЛЕКОМ" до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу у вiдповiд-
ностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшення набуло
чинностi з 27.06.2014 року. 1. Акцiї простi, iменнi, форма iснування - бездо-
кументарна. 2. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 17,69 грн. 3. Загальна но-
мiнальна вартiсть акцiй - 19 655 553.59 грн. 4. Кiлькiсть цiнних паперiв - 1
111 111 штук. 5. ISIN - UA0401721008 6. Спiввiдношення частки цiнних па-
перiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску
цiнних паперiв - 100%. 7. Випуск акцiй зареєстрований Державною комiсi-
єю з цiнних паперiв та фондового ринку 07.02.2003 р., реєстрацiйний но-
мер №9/04/1/03. 8. Права власникiв акцiй згiдно зi Статутом Товариства.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної
інформації.

Генеральний директор Звєрєв Михайло Семенович 04.07.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧ-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 20280450;
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, прос. Пушкіна, 15; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 778-16-01;
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
ІІ. Текст повідомлення. За наслідками отримання 01.07.2014 р. вiд

ПАТ "НДУ", яке є особою, що здійснює облік права власності на акції ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (надалі - Емітент), реєстру власникiв  імен-
них цiнних паперiв станом на 30.06.2014 р. стало відомо про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітен-
та, а саме: розмір  пакету простих іменних акцій фізичної особи  у розмі-
рі 5 183 078 757 штук, який складав 48,7955% голосуючих акцій,  змен-
шився  на 11 915 000 штук і склав 5 171 163 757 штук простих іменних ак-
цій, що становить 48,6833% голосуючих акцій Емітента.

ІІІ.  Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління Петренко Олександр
Федорович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 
"ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ"

код за ЄДРПОУ: 35985756; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056) 373-
97-93; електронна поштова адреса: pravozahust@academy.in.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої
інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Відповідно до протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акці-

онерного товариства "Юридична компанія "Правозахист Інвест" (далі - То-
вариство) від 01.07.2014 р. прийнято рішення:

1. У зв'язку із поданням заяви Підвалюк Ольги Вікторівни (паспорт се-
рії МЕ № 272975, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 11.04.2003 р.) про звільнення з посади
директора Товариства за власним бажанням, звільнити її з посади дирек-
тора Товариства з 01.07.2014 р. Перебувала на даній посаді з 20.02.2012
р. (2 роки 4 місяці). Підвалюк О.В. акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 2. З 02.07.2014
р. призначити безстроково Журавель Ганну Сергіївну (паспорт серії АН №
567376, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області 25.12.2006 р.) директором Товариства за сумісництвом, з вста-
новленням їй неповного робочого часу. Протягом останніх 5 років зай-
мала посади менеджера та менеджера з адміністративної діяльності
ПрАТ КУА "Академія Інвестментс". Журавель Г.С. акціями Товариства не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор  ПрАТ "ЮК "Правозахист Інвест"   Журавель Г.С.
02.07.2014 р.

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “БУДСЕРВIС-цЕНТР” 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Будсервiс-
Центр" 

2. Код за ЄДРПОУ 32000881
3. Місцезнаходження 01032, Київ, Вєтрова, буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс 044)235-53-92 (044) 235-57-06
5. Електронна поштова адреса budservice@granit.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://bsc.granit-corporation.
com/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Загальнi Збори Учасникiв ТОВ «Будсервiс-Центр» (ЄДРПОУ 32000881), 

якi пройшли 01 липня 2014 року, прийняли рiшення (Протокол №04/14) про 
звiльнення з посади Генерального директора Лавриненко Сергiй Вiкторович 
(паспорт серiя ТТ № 095980 виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi 03.04.2012р., iдентифiкацiйний номер 3088714755) з 01.07.2014 року 
за згодою сторiн, на посадi працював з жовтня 2013 року. Лавриненко С.В. 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Лавриненко С.В. не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Загальнi Збори Учасникiв ТОВ «Будсервiс-Центр» (ЄДРПОУ 32000881), 
якi пройшли 01 липня 2014 року, прийняли рiшення (Протокол №04/14) про 
призначення на посаду Генерального директора Куклу Вiкторiю Юрiївну 
(паспорт серiя ЕН №819095, виданий Стахановським МВУМВС України в 
Луганськiй обл. 29.04.1998р., iдентифiкацiйний номер – 2569620322) з 
02.07.2014року (Накаказ №13к вiд 02.07.2104 р.). Кукла В.Ю. не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Кукла В.Ю. не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно Статуту термiн, на який 
призначається генеральний директор не визначається.

З 01.04.2009 року по 31.08.2011 року Кукла В.Ю. працювала в 
Державнiй жилово-комунальнiй iнспекцiї на посадi нач.вiддiлу по роботi iз 
зверненнями громодян. З 05.09.2011року по 31.12.2012 року - працювала 
в КП ЖЕК «Шулявка» на посадi заступника директора. З 01.01.2013 року 
по 01.07 2014 року – працювала в ТОВ «Київжитлосвiт» на посадi заступ-
ника керiвника пiдроздiлу.

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 _________ Кукла Вiкторiя Юрiївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.07.2014
(дата)

ПОВІДОмЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
 ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕНВІЖН – АКТИВИ»
(надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ – 19115651, місцезнаходження – 

04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1, тел./факс (044) 239-99-99, елек-
тронна поштова адреса – info_ua@nvision-group.com, адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації http://www.nvision-group.com/ur/about-company/emintent-activs/.

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

 30 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол 
№53 вiд 30.06.2014 р.) прийнято рішення, у зв’язку iз закінченням 30.06.2014 р. 
строку дії повноважень Директора, продовжити строк повноважень Директора 
Товариства Козака Тараса Миколайовича до 31.12.2014 р. включно. Перебу-
ває на посаді Генерального директора ТОВ «СIТРОНIКС ТЕЛЕКОМ СО-
ЛЮШНС УКРАЇНА», виконуючого обов’язки Президента ДП «ЕНВIЖН – ХОЛ-
ДИНГ», раніше обіймав посади виконуючого обов’язки Генерального директора 
АТ «ЕНВІЖН – УКРАЇНА», керівника проектів ТОВ «Корсандо». Посадова осо-
ба згоду на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за 
посадові та корисливі злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Посадо-
ва особа призначена на строк до 31.12.2014 р. включно. 

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

Директор                  Т. м. Козак 
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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НКцПфР затвердила порядок дій 
профучасників фондового ринку у випадку 

відсутності документів системи реєстру 
власників іменних цінних паперів

Прес-реліз
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) прийняла рішення «Про затвердження 
Порядку забезпечення інтересів власників іменних цін-
них паперів у разі відсутності документів системи реє-
стру власників іменних цінних паперів певного випуску» 
на своєму черговому засіданні 24 червня 2014 року.

«Порядок ухвалено з метою захисту прав власників імен-
них цінних паперів випусків, які не були переведені в бездо-
кументарну форму і документи системи реєстру яких при 
цьому були втрачені. Цим нормативно-правовим актом вста-
новлено порядок та послідовність дій емітента, Центрально-
го депозитарію цінних паперів, власників іменних цінних па-
перів та депозитарних установ щодо відновлення інформації 
про власників іменних цінних паперів таких випусків для 
можливості у подальшому забезпечення існування іменних 
цінних паперів у бездокументарній формі після прийняття 
емітентом відповідного рішення», – прокоментувала резо-
люцію Ірина Курочкіна, директор Департаменту регулюван-
ня депозитарної та клірингової діяльності НКЦПФР.

Нагадаємо, що до набрання чинності Законом України 
«Про депозитарну систему України», коли випуски імен-

них цінних паперів могли існувати у документарній формі 
і за такими випусками реєстратори забезпечували фор-
мування та ведення системи реєстру, в якій зберігалася 
інформація про власників іменних цінних паперів, на 
жаль, траплялися випадки, коли реєстратор «зникав» і 
не передавав при цьому відповідно до законодавства 
реєстри власників іменних цінних паперів іншому реє-
стратору, емітентам або Національному депозитарію 
України. Відсутність реєстру не давала можливості скли-
кати та проводити загальні збори акціонерного товари-
ства, тобто не забезпечувала акціонерам можливості 
реалізовувати своє право на участь в управлінні акціо-
нерним товариством. У будь-якому випадку відсутність 
реєстру акціонерів та належного обліку прав власності 
на цінні папери неминуче тягнули за собою численні та 
грубі порушення прав інвесторів.

Підставами для встановлення факту втрати системи 
реєстру емітента згідно з документом можуть бути: не-
передача реєстру власників іменних цінних паперів, за-
свідченого підписом керівника та печаткою реєстроутри-
мувача, від реєстратора до Центрального депозитарію; 
непередача цього ж реєстру  (у зв’язку із неможливістю 
його ведення) від реєстратора до емітента; відсутність 
такого реєстру на зберіганні в депозитарній установі, яка 
до набрання чинності Законом України «Про депозитар-
ну систему України» здійснювала ведення системи реє-
стру власників іменних цінних паперів; втрата або не-
санкціоноване знищення документів. Сам факт такої 

НОВИНИ
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втрати встановлюватиметься судом за зверненням емі-
тента чи власників іменних цінних паперів.

Наразі документ готується для подання на реєстрацію 
до Мін’юсту.

Платежный баланс Украины в мае впервые 
в 2014г сведен с профицитом — советник 

главы НБУ
Возобновление внешнего финансирования, стабили-

зация курса гривни и позитивные тенденции во внешней 
торговле позволили Украине в мае впервые в этом году 
свести платежный баланс с профицитом, составившим 
около $1 млрд, однако данный результат необходимо за-
крепить, считает советник главы Национального банка 
Валерий Литвицкий.

«В первые месяцы этого года доминировали труднос-
ти, но последний месяц весны дал проблеск надежды. 
Но рано впадать в эйфорию: необходимо майский успех 
превратить в более-менее устойчивый тренд»,— сказал 
он агентству «Интерфакс-Украина».

В.Литвицкий отметил, что в рамках наметившегося с 
начала года тренда дефицит текущего счета продолжил 
сокращаться, так как реальная зарплата растет в четыре 
раза медленнее, чем год назад, а ВВП остается практи-
чески тем же.

Советник главы НБУ добавил, что в мае-2014 впервые 
в этом году удалось нарастить экспорт товаров на 1,7% 
к маю-2013, что является позитивным фактором. В то же 
время он уточнил, что окончательно перекрыть импорт 
пока не удалось, а достигнутый в апреле профицит теку-
щего счета, скорее, был исключением.

«Что касается финансового счета, то базовым трен-
дом с начала года были трудности во внешних заимство-
ваниях, и лишь майский прорыв с выделением кредита 
Международного валютного фонда (МВФ) и последовав-
шим за ним другим внешним финансированием позво-
лил в мае получить профицит $1,2 млрд», — сказал 
В.Литвицкий.

Он отметил, что в мае также начал замедляться отток 
портфельных инвестиций, а по прямым инвестициям за-
фиксирован даже их незначительный приток в несколько 
миллионов долларов.

Советник главы НБУ указал еще на одну позитивную 
тенденцию отчетного периода — сокращение оттока 
валюты населения из банков: в мае он упал до $78 млн 
со $186 млн в апреле.

В.Литвицкий подчеркнул, что для закрепления 
достигнутых в мае позитивных тенденций необходимо в 
последующие месяцы поддержать экспорт, особенного 
аграрный, и активнее работать на товарных рынках, где 
есть оживление.

«Девальвационная подушка для экспорта достаточна, 
может, даже избыточна. А Нацбанку необходимо вернуть 
должное внимание снижению инфляции, чтобы достиг-
нутая девальвация курса не получила новый импульс», 
— добавил эксперт.

Он также отметил, что правительству и НБУ необходи-
мо добиться выделения второго транша кредита МВФ и 
своими действиями ликвидировать риски нового изнури-
тельного экзамена для банковской системы со стороны 

вкладчиков. По мнению советника главы Нацбанка, се-
рьезную помощь в этом оказало бы урегулирование 
военно-политической ситуации в стране.

«Чтобы деньги начали возвращаться в банковскую 
систему, а страна получила новые ощутимые инвести-
ции, крайне важно также придать импульс развития ре-
формам», — подчеркнул в заключение В.Литвицкий.

Украинские биржевые индексы к концу 
сессии во вторник сползли 

в «красную зону»
Начав день неуверенным ростом, украинский рынок 

акций к концу сессии во вторник перешел к столь же не-
уверенному снижению; биржевые участники в условиях 
неоднозначного новостного фона по-прежнему занима-
ют выжидательную позицию: индекс «Украинской бир-
жи» (УБ) просел на 0,2% — до 1224,27 пункта, индекс 
ПФТС – на 0,56%, до 441,48 пункта.

Объем торгов на УБ составил 34,5 млн грн, на ПФТС 
– 135,38 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели 
бумаги Енакиевского метзавода (-5,98%), «Мотор Сичи» 
(-0,31%) и «Донбассэнерго» (-0,27%).

Подорожали акции Укрсоцбанка (+1,37%), «Укрнафты» 
(+0,76%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,52%).

В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили 
акции концерна «Стирол» (-6,65%), Енакиевского метза-
вода (-4,02%) и «ДТЭК Захидэнерго» (-2,56%).

Лучший рост зафиксирован по бумагам Харцызского 
трубного завода (+2,64%), Ясиновского коксохимзавода 
(+2,43%) и Алчевского меткомбината (+1,65%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник просел на 1,84% — до 358,06 пункта. Торговый 
оборот индексными акциями составил 13,1 млн злотых 
(50,7 млн грн).

Среди акций украинских компаний больше всех поде-
шевели бумаги «Овостара» (-2,74%), «Кернела» (-2,31%), 
«Астарты» (-2,27%) и «Весты» (-2,27%).

Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+1,07%) 
и «Милкиленда» (+0,72%).

Рынок акций Украины в среду утром 
остается неподвижным из-за неспокойной 

ситуации на востоке страны
Украинский рынок акций, сковываемый напряженной 

ситуацией на востоке страны, в среду по-прежнему де-
монстрирует минимальную активность: индекс  
«Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв повысился на  
0,29% — до 1227,76 пункта, индекс ПФТС – на 0,03%, 
до 441,35 пункта.

Среди индексных акций УБ утром больше всех подо-
рожали бумаги Авдеевского коксохимзавода (+2,2%), 
«Азовстали» (+1,28%) и «Центрэнерго» (+0,71%).

Дешевели только бумаги Енакиевского метзавода 
(-0,02%).

В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бума-
гам «ДТЭК Захидэнерго» (+2,58%), Укрсоцбанка (+2,38%) 
и Стахановского ВСЗ (+0,66%).

Снижались в стоимости только акции «Укртелекома» 
(-3,25%).
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WTI стабильна в ожидании данных 
о запасах в США, Brent торгуется у 

$112,4 за баррель
Нефть Brent стабильна в среду в отсутствие сигналов 

эскалации кризиса в Ираке, цена WTI незначительно ко-
леблется в ожидании отчета министерства энергетики 
США о запасах энергоносителей в стране за прошедшую 
неделю, сообщает агентство Bloomberg.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондон-
ской бирже ICE Futures к 8:12 МСК выросли в цене на 
$0,11 (0,1%) — до $112,4 за баррель. К закрытию рынка 
во вторник стоимость этих контрактов опустилась на 
$0,07 (0,06%) и составила $112,29 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подня-
лась на $0,14 (0,13%) по сравнению с уровнем 1 июля 
— до $105,48 за баррель. По итогам предыдущих торгов 
эти контракты подешевели на $0,03 (0,03%) — до $105,34 
за баррель.

Конфликт в Ираке пока не затронул южную часть 
страны, на долю которой приходится более 75% 
добываемой в Ираке нефти.

Тем не менее, в руководстве страны наблюдается 
раскол: парламент во вторник так и не смог договорить-
ся о назначении премьер-министра и ключевых мини-
стров. Это, наряду с боевыми действиями на севере 
страны, может привести к новой гражданской войне в 
Ираке, опасаются эксперты.

«Южная часть Ирака пока не затронута конфликтом, 
— отметил сырьевой аналитик Fat Prophets в Сиднее 
Дэвид Леннокс. — Рынок занял выжидательную позицию 
перед публикацией данных о запасах нефти в США, где 
сейчас пик автомобильного сезона».

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы 
нефти в США за неделю, завершившуюся 27 июня, со-
кратились на 2,4 млн баррелей — до 385,7 млн барре-
лей.

Началом автомобильного сезона в США традиционно 
считается День поминовения, который в 2014 году при-
шелся на 26 мая, концом — День труда, который в этом 
году будет отмечаться 1 сентября.

Индекс промактивности в США ISM 
Manufacturing неожиданно снизился 

в июне
Индекс производственной активности в США (ISM 

Manufacturing) неожиданно снизился в июне 2014 года 
до 55,3 пункта с 55,4 пункта месяцем ранее, свидетель-
ствуют данные Института управления поставками 
(ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, про-
гнозировали рост индекса до 55,9 пункта.

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о 
снижении деловой активности в производственном сек-
торе, выше 50 пунктов — о ее росте.

Незначительное снижение индекса промактивности в 
июне по сравнению с майским уровнем, являющимся 
максимальным за пять месяцев, позволяет рассчитывать 
на то, что производственный сектор поддерживал рост 
экономики США во втором квартале.

Повышающийся спрос на автомобили и строительные 
материалы обеспечивал загруженность производственных 
мощностей, при этом американские компании стали бо-
лее уверенными в перспективах развития бизнеса, отме-
чают эксперты.

По их мнению, устойчивый потребительский спрос од-
новременно с низкими запасами и улучшением ситуации 
на зарубежных рынках будут стимулировать рост зака-
зов на продукцию американских производителей.

«Мы видим устойчивый рост производственной актив-
ности, — отметил главный экономист по рынкам США 
High Frequency Economics в Нью-Йорке Джим 
О'Салливан. — Это лишь один из нескольких отчетов, 
который указывает на ускорение подъема в этом году».

Индекс, отслеживающий поступление новых заказов 
в США, в июне вырос до 58,9 пункта, максимального 
уровня в этом году, с 56,9 пункта в мае, индикатор заня-
тости остался неизменным — 52,8 пункта.

В то же время показатель невыполненных заказов 
снизился в прошлом месяце до 48 пунктов с 52,5 пункта 
в мае. Индекс prices-paid, указывающий на мнение биз-
неса о будущем направлении инфляции, уменьшился до 
58 пунктов с 60 пунктов, что говорит об ослаблении 
инфляционных ожиданий.

На долю производственного сектора приходится по-
рядка 12% американской экономики.

Доходность фондов активного управления 
в США отстает от роста индексов 

в 2014г — WSJ
Большинство фондов активного управления в США в 

текущем году не могут добиться доходности, сопостави-
мой с индексными фондами, хотя в начале года каза-
лось, что на это есть все шансы, пишет Wall Street 
Journal.

Показатель доходности более 74% таких фондов, ин-
вестирующих в акции крупных компаний, отстают от ди-
намики индекса S&P 500, по сравнению с 50% в 2013 
году. Это стало вторым худшим показателем за всю ис-
торию наблюдений, проводимых с 2004 года. Похожая 
картина наблюдается и среди фондов, вкладывающих 
деньги в акции средних и мелких предприятий.

В отличие от индексных фондов, фонды активного 
управления рассчитывают получить доходность выше, 
чем в среднем по рынку, благодаря удачному выбору 
конкретных акций, рост которых предположительно об-
гонит среднерыночные темпы.

Так, фонд Джона Бихельмейера Buffalo Emerging 
Opportunities, под управлением которого находятся сред-
ства в размере почти $400 млн, с начала года потерял 
7,2% против роста ключевого для него индекса Russell 
2000 Growth на 1,6%. При этом доходность финкомпа-
нии оказывалась лучше динамики индекса в 4 из 5 по-
следних лет, включая крайне хороший показатель в 
61,7% в 2013 году. 

По словам Дж.Бихельмейера, подобная ситуация сло-
жилась из-за неожиданно резкого сокращения амери-
канской экономики в первом квартале и снижения коти-
ровок динамично развивающихся фирм минувшей 
весной. 
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Аналитики отмечают, что на американском фондовом 
рынке сложилась неблагоприятная среда для инвесто-
ров, избирательно подходящих к торговле акциями, ха-
рактеризующаяся медленным и стабильным ростом при 
практически полном отсутствии резких взлетов и паде-
ний. В результате показатели доходности отдельных бу-
маг по большей части находились в пределах неболь-
шого диапазона — такое явление известно как низкая 
дисперсия.

По данным компании Matarin Capital Management, раз-
ница в изменении котировок между 10% самых успешных 
акций из индекса S&P 500 и 10% «неудачников» в мае 
составила всего 14,4 процентного пункта, что стало ре-
кордно низким показателем с 1990 года.

Впрочем, эксперты отмечают, что динамика курсов бу-
маг компаний стала больше зависеть от их 
индивидуальных показателей, а не от реакции на 
макроэкономические данные. Среднее значение корре-
ляции между бумагами, входящими в S&P 500, на отрез-
ке в 60 дней составляло 0,31 пункта (показатель в  
1 пункт говорит о том, что все акции движутся в одном 
направлении) в целом с начала года, но в июне показа-
тель упал до 0,27 пункта. В конце 2011 года, на фоне 
долгового кризиса в Европе и понижения суверенного 
рейтинга США, индикатор превышал 0,7 пункта.

Тем не менее, фондовые менеджеры не теряют опти-
мизма и надеются на возобновление роста котировок 
динамичных компаний и увеличение активности сделок 
по слиянию и поглощению, рассчитывая таким образом 
выправить свои показатели к концу года.

Курс доллара к евро стабилен в среду 
перед выступлением йеллен

Курс доллара США к евро стабилен в среду в ожида-
нии выступления председателя Федеральной резервной 
системы (ФРС) Джанет Йеллен, сообщает агентство 
Bloomberg.

Стоимость евро к 9:00 МСК составила $1,3672 по срав-
нению с $1,3679 на закрытие предыдущей сессии. В ходе 
торгов во вторник курс евро относительно американской 
валюты поднимался до $1,3700 — максимума с мая.

Долларовый индекс, отслеживающий колебания до-
ллара относительно 10 основных мировых валют, во 
вторник упал по итогам пятой сессии подряд — до мини-
мума с 6 мая, на данных о неожиданном снижении ин-
декса производственной активности в США.

Индекс ISM Manufacturing опустился в июне до  
55,3 пункта с 55,4 пункта месяцем ранее, тогда как 
эксперты в среднем прогнозировали рост до 55,9 пункта. 
Тем не менее, значение показателя осталось выше 
отметки 50 пунктов, что сигнализирует об усилении де-
ловой активности в производственном секторе.

«Статданные по экономике США стали более слабыми, 
и в связи с этим, продажи доллара ускорились, — отме-
чает валютный аналитик Barclays в Нью-Йорке Юкки Са-
касай. — Нам необходимы «ястребиные» сигналы от 
ФРС, чтобы эта тенденция изменилась».

Дж.Йеллен в среду выступит в штаб-квартире Между-
народного валютного фонда в Вашингтоне.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают веро-
ятность повышения ФРС базовой процентной ставки с 
нынешнего уровня к июню 2015 года в 42%. До 18 июня, 
когда Дж.Йеллен повторила, что базовая ставка останет-
ся низкой в течение некоторого времени после заверше-
ния программы выкупа облигаций, эта вероятность оце-
нивалась в 52%.

Трейдеры хотят от Дж.Йеллен «больше ясности в 
отношении того, что наиболее важно для ФРС», отметила 
старший валютный аналитик National Australia Bank Ltd. в 
Сиднее Эмма Лоусон.

«Конечно, вполне возможно, что в ее выступлении не 
прозвучит никаких новых деталей, и это станет очередным 
разочарованием для рынка. Это приведет к ослаблению 
доллара», — добавила Э.Лоусон.

Курс доллара США относительно иены в среду со-
ставляет 101,59 иены против 101,53 иены накануне, 
пара евро/иена торгуется на уровне 138,32 иены  
по сравнению с 138,9 иены по итогам предыдущих 
торгов.
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 30. ПрАТ САНТА УКРАЇНА 27
 31. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА 

"ЖИТТЯ"
28

 32. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА 
"ЖИТТЯ"

28

 33. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ" 9
 34. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ" 9
 35. ПрАТ СУМИІНВЕСТ 15
 36. ТОВ ТЕХРЕСУРСИ 8
 37. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 8
 38. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 9
 39. ПрАТ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 

ТОРОНТО-КИЇВ
10

 40. ПАТ ФІНБАНК 13
 41. ПрАТ ШВИДКО-УКРАЇНА 16
 42. ПрАТ ЮК "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ" 18

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 105,50 грн 
На рік — 1266,00 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

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

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26000301018983

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26000301018983

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

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

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 14103
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
02.07.2014 р. 


