
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Н А К А З

30.04.2013  м. Київ  №272

Щодо опису розділів та схем ХМL - 
файлів електронної форми адміні-
стративних даних зберігачів цінних 
паперів відповідно до Положення 
про порядок складання адміністра-
тивних даних зберігачами цінних 
паперів та подання відповідних до-
кументів до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 «Про затвердження 
відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку та суб`єктами інформаційної взаємодії», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за 
№ 658/19396 та з метою упорядкування складання зберігачами цінних 
паперів електронної форми адміністративних даних відповідно до По-
ложення про порядок складання адміністративних даних зберігачами 
цінних паперів та подання відповідних документів до Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11 вересня 
2012 року № 1221, зареєстроване в Міністерстві юстиції України  
01 жовтня 2012 року за № 1666/21978 (із змінами і доповненнями),

Н А К А З У Ю :
1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 

05.11.2012 №1019 «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів елек-
тронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів від-
повідно до Положення про порядок складання адміністративних да-
них зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному 
вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) 
(далі – електронна форма) (додається), яка подається зберігача-
ми цінних паперів (далі - Зберігач) до Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку відповідно до Положення про 
порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних 
паперів та подання відповідних документів до Національної  
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - дані), затвер-
дженого рішенням Комісії від 11 вересня 2012 року № 1221, за-
реєстроване в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2012 року 
за № 1666/21978 (із змінами і доповненнями).

3. Електронна форма адміністративних даних Зберігачів скла-
дається з файлу в електронному вигляді: 

Щоденні Дані: «Report.xml», який відповідає схемі «DayCstdy.
xsd»;

Щоденні Дані: «Report.xml», який відповідає схемі «MonthCstdy.
xsd»;

Щоквартальні Дані: Report.xml», який відповідає схемі 
«QwartCstdy.xsd»;

Нерегулярні Дані: Report.xml», який відповідає схемі «IrregCstdy.
xsd».

4. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого пері-
оду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Наказ № 272 від 30.04.2013 р. 
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №86, 13 травня 2013 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

формі та мають містити відповідний запис в структурі «Suprovod».
5. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім 

правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стан-
дарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю 
структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в 
електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандар-
ту W3C – (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встанов-
люється цим наказом.

6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі по-
винен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

7. Дані, які складаються в електронній формі формуються з вико-
ристанням кодування «Windows-1251».

8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміні-
стрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх 
та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення 
цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформа-
ційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) за-
безпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому ви-
данні.

10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного харак-
теру.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку К.Кривенка.

Голова Комісії      Д. Тевелєв
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Голови Комісії від 30.04.2013 № 272

Описи розділів та схем файлів в електронному вигляді 
1. Опис структури файлу «Report.xml» щоденних даних зберігача:

<?xml version=’1.0’ encoding=’Windows-1251’?> Заголовочний тег 
файлу

<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/
Schem/DayCstdy DayCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.
gov.ua/Schem/DayCstdy' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані : 
Найменування зберігача' STD= 'Дані : Дата першого 
дня звітнього періоду ' FID= 'Дані : Дата останнього 
дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом 
на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID 
повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '002' >

Відкриття головного 
тегу

<z:DTSSuprovod> Тег відкриття структури 
«Suprovod»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ……................................................................................
/>

Дані структури 
«Suprovod»

</z:DTSSuprovod> Заключний тег 
структури «Suprovod»

<z:DTSZ_OOP> Тег відкриття структури 
«Z_OOP»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ……………………………….....................……………
/>

Дані структури «Z_
OOP»

</z:DTSZ_OOP> Заключний тег 
структури «Z_OOP»

</z:root > Заключний тег файлу

Файл схеми: «DayCstdy.xsd»*
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ 

xmlns:z=’http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy’ 
targetNamespace=’http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy’ elementF
ormDefault=’qualified’><simpleType name=’EDRPOU’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’12’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’ISIN’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’12’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type254’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’254’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type10’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’10’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type100’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’100’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type3’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’3’ /></restriction></
simpleType><element name=’root’><complexType><all><element n
ame=’DTSSuprovod’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’><complexType><a
ttribute name=’ISPDAT’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’VIPRAV’ type=’string’ /><attribute name=’TAG’ type=’string’ 
/></complexType></element></sequence></complexType></
element><element name=’DTSZ_OOP’><complexType><sequence 
minOccurs=’1’ maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’><co
mplexType><attribute name=’NN’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_EDRE’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’E_CNCONR’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’EDRISI’ type=’z:Type10’ 
/><attribute name=’Z_ENAME’ type=’z:Type254’ /><attribute 
name=’E_UCNTR’ type=’z:Type3’ /><attribute name=’Z_ISIN’ 
type=’z:ISIN’ /><attribute name=’Z_CP_CFI’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’Z_SV’><simpleType><restriction 
base=’string’><maxLength value=’8’ /></restriction></
simpleType></attribute><attribute name=’Z_NOM_V’ type=’double’ 
/><attribute name=’CP_VALUT’ type=’z:Type3’ /><attribute 
name=’Z_ZAGV’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VIDEP’ 
type=’z:Type3’ /><attribute name=’Z_KRAINA’ type=’z:Type3’ 
/><attribute name=’Z_KCP’ type=’double’ /><attribute name=’Z_
KCP_BL’ type=’double’ /><attribute name=’Z_TOBSL’ 
type=’z:Type10’ /><attribute name=’Z_TOPR’ type=’z:Type10’ 
/><attribute name=’Z_TVDOG’><simpleType><restriction 
base=’string’><maxLength value=’4’ /></restriction></
simpleType></attribute><attribute name=’DP_DUDOG’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’DP_NDOG’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’TR_EDRPOU’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute 
name=’DP_KERNAME’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’ZO_
PDST’ type=’z:Type10’ /><attribute name=’BR_EDRPOU’ 
type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’D_DUCNT’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’D_RCNTR’ type=’z:Type100’ /><attribute 
name=’Z_TRKH’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’Z_PRYM’ 
type=’z:Type254’ /></complexType></element></sequence></
complexType></element></all><attribute name=’D_EDRPOU’ 
type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’D_NAME’ type=’string’ 
/><attribute name=’STD’ type=’dateTime’ /><attribute name=’FID’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’NREG’ type=’string’ /><attribute 
name=’TTYPE’ type=’string’ /></complexType></element></
schema>

*Опис структури даних «Z_OOP» до файлу схеми «DayCstdy.xsd». Довідка про облі-
кові операції, проведені Зберігачем.

Назва 
елемента

Зміст

NN Номер за порядком
Z_EDRE Дані емітента: код за ЄДРПОУ 
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E_CNCONR Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового 
або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований 
емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

EDRISI Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 
інвестування)

Z_ENAME Дані емітента: повне найменування
E_UCNTR Дані емітента: країна реєстрації 1)
Z_ISIN Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер 

цінних паперів
Z_CP_CFI Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструмен-

тів (код СFI)
Z_SV Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного 

папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає 
на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних 
сертифікатів

CP_VALUT Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGV Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 

консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифі-
кати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_VIDEP Дані про власника: вид 4)
Z_KRAINA Дані про власника: країна реєстрації 5)
Z_KCP Кількість цінних паперів, шт.
Z_KCP_BL Номер запису в журналі депозитарних операцій
Z_TOBSL Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, 

керуючих рахунками депонентів; "2" - унаслідок виконання 
безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі 
отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів 
на організаторі торгівлі

Z_TOPR Тип операції: «1» – зарахування цінних паперів; «2» – списання 
цінних паперів; «3» – переказ цінних паперів (збільшення 
кількості цінних паперів на рахунку); «4» - переказ цінних 
паперів (зменьшення кількості цінних паперів на рахунку) 

Z_TVDOG Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками 
депонентів: вид договору6

DP_DUDOG Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками 
депонентів: дата укладання договору (дата вчинення правочину)

DP_NDOG Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками 
депонентів: номер договору (реквізити правочину)

TR_EDRPOU Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками 
депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє 
в інтересах власника 

DP_KERNAME Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками 
депонентів: найменування торговця цінними паперами, що діє в 
інтересах власника

ZO_PDST Безумовна операція на підставі: «1» - виконавчих документів; 
«2»- свідоцтва про право на спадщину; «3» – інші.

BR_EDRPOU Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про 
укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ 
організатора торгівлі

D_DUCNT Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про 
укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання 
біржового контракту 

D_RCNTR Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про 
укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити 
біржового контракту (біржових контрактів) 

Z_TRKH Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про 
укладення договорів на організаторі торгівлі: «1» - за 
одиночними розрахунками, «2» - при розрахунках за 
результатами клірингу 

Z_PRYM Примітки

*Опис структури даних «Suprovid» до файлу схеми «DayCstdy.xsd». Довідка про ви-
правлення Даних Зберігача.

Назва елемента Зміст
ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG Примітки

2. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних 
зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?> Заголовочний тег 

файлу

<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/
Schem/QwartCstdy QwartCstdy.xsd' xmlns:z='http://
nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy' D_EDRPOU= ''Дані : 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 
'Дані : Найменування зберігача ' STD= 'Дані : Дата пер-
шого дня звітнього періоду ' FID= 'Дані : Дата останньо-
го дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом 
на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID 
повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '002'>

Відкриття головного 
тегу

<z:DTSSuprovod> Тег відкриття 
структури «Suprovod»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ……………………… …………………
/>

Дані структури 
«Suprovod»

</z:DTSSuprovod> Заключний тег 
структури «Suprovod»

<z:DTSZ_admin> Тег відкриття 
структури «Z_admin»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ……………………… ……………………
/>

Дані структури «Z_
admin»

</z:DTSZ_admin> Заключний тег 
структури «Z_admin»

<z:DTSZ_NPF> Тег відкриття 
структури «Z_NPF»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ……………………… ……………………
/>

Дані структури «Z_
NPF»

</z:DTSZ_NPF> Заключний тег 
структури «Z_NPF»

<z:DTSZ_oblik> Тег відкриття 
структури «Z_oblik»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1="Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ……………………… …………………
/>

Дані структури «Z_
oblik»

</z:DTSZ_oblik> Заключний тег 
структури «Z_oblik»

<z:DTSZ_pv> Тег відкриття 
структури «Z_pv»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ………………… ………………………
/>

Дані структури «Z_pv»

</z:DTSZ_pv> Заключний тег 
структури «Z_pv»

<z:DTSZ_rv> Тег відкриття 
структури «Z_rv»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 …………………………… …………
/>

Дані структури «Z_rv»
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</z:DTSZ_rv> Заключний тег 
структури «Z_rv»

<z:DTSZ_Titul> Тег відкриття 
структури «Z_Titul»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 …………………………… ………………
/>

Дані структури «Z_
Titul»

</z:DTSZ_Titul> Заключний тег 
структури «Z_Titul»

</z:root > Заключний тег файлу

Файл схеми: «QwartCstdy.xsd»**
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ xmlns:z=’http://

nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy’
targetNamespace=’http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy’
elementFormDefault=’qualified’><simpleType 

name=’EDRPOU’><restriction base=’string’><maxLength value=’12’ /></
restriction></simpleType><simpleType name=’ISIN’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’12’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type254’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’254’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type20’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’20’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type10’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’10’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type100’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’100’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type50’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’50’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type30’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’30’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type3’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’3’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type2’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’2’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type5’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’5’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type8’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’8’ /></restriction></
simpleType><element name=’root’><complexType><all><element name=’
DTSSuprovod’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ form=’qualified’><comple
xType><attribute name=’ISPDAT’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’VIPRAV’ type=’string’ /><attribute name=’TAG’ type=’string’ /></
complexType></element></sequence></complexType></
element><element name=’DTSZ_admin’><complexType><sequence 
minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ form=’qual
ified’><complexType><attribute name=’NN’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_VFOR’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VFON’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_VUOR’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VISI’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_VSK’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_VNPF’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VBANK’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_VTORG’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VUON’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_VDUD’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_VDGD’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VDUO’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_ZFOR’ type=’double’ /><attribute name=’Z_ZFON’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_ZUOR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_ZISI’ type=’double’ /><attribute name=’Z_ZSK’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_ZNPF’ type=’double’ /><attribute name=’Z_ZBANK’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_ZTORG’ type=’double’ /><attribute 

name=’Z_ZUON’ type=’double’ /><attribute name=’Z_ZDUFDU’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_ZDUGHI’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_ZSKPI’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VFOR2’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_VFON2’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_VUOR2’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VISI2’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_VSK2’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VNPF2’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_VBANK2’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_VTORG2’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VUON2’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_KVDUF’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_KVDUGHI’ type=’double’ /><attribute name=’Z_KVDUI’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_VEFR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_VEFNR’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VEUR’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_VEUNR’ type=’double’ /><attribute name=’Z_
VDUFDU’ type=’double’ /><attribute name=’Z_VDUGHI’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_VDUI’ type=’double’ /><attribute name=’Z_ZEDFE’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_ZEDEFNR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_ZUODN’ type=’double’ /><attribute name=’Z_ZEDUNR’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_ZEDDUFD’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_ZEDGHI’ type=’double’ /><attribute name=’Z_ZEDDUI’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_KVEDFR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_KVEDFNR’ type=’double’ /><attribute name=’Z_KVEDUR’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_KVEDUNR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_KVEDDUF’ type=’double’ /><attribute name=’Z_KVEDUGH’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_KVEDDUI’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_IOPERV’ type=’double’ /><attribute name=’Z_IOR’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_IOD’ type=’double’ /><attribute name=’Z_IOV’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’ /></
complexType></element></sequence></complexType></
element><element name=’DTSZ_NPF’><complexType><sequence 
minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ form=’qual
ified’><complexType><attribute name=’NN’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_VIDNPF’ type=’z:Type2’ /><attribute name=’Z_EDRNPF’ 
type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’Z_NAZNPF’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’Z_KODFU’ type=’z:Type8’ /><attribute name=’Z_R_
NNPF’ type=’z:Type20’ /><attribute name=’Z_D_ONPF’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’Z_N_ONPF’ type=’z:Type20’ /><attribute name=’Z_
EDRKUA’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’Z_NAZKUA’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_EDRANP’ type=’z:EDRPOU’ 
/><attribute name=’Z_NAZANP’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_
PRYM’ type=’z:Type254’ /></complexType></element></sequence></
complexType></element><element name=’DTSZ_
oblik’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ form=’qualified’><comple
xType><attribute name=’NN’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DAOP’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’Z_OKERO’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_OKERC’ type=’double’ /><attribute name=’Z_OZNVO’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_OBOKCO’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_OBOKCP’ type=’double’ /><attribute name=’Z_OBONV’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_OBRKO’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DPKCP’ type=’double’ /><attribute name=’Z_OBRNVC’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_ZARO’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_ZARS’ type=’double’ /><attribute name=’Z_ZARV’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_SO’ type=’double’ /><attribute name=’Z_SS’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_SVV’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_PRKCP’ type=’double’ /><attribute name=’Z_PRKO’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_PRZNV’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_PRZMKC’ type=’double’ /><attribute name=’Z_PRZKO’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_PRZDNV’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’ /></complexType></element></
sequence></complexType>

</element><element name=’DTSZ_pv’><complexType><sequence 
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minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ form=’quali
fied’><complexType><attribute name=’NN’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_EDRE’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’E_EDRICI’ 
type=’z:Type10’ /><attribute name=’E_CNCONR’ type=’z:Type100’ 
/><attribute name=’Z_ENAME’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’E_
KRAINA’ type=’z:Type3’ /> <attribute name=’Z_D_ERDZ’ type=’z:EDRPOU’ 
/><attribute name=’Z_D_NAZ’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_
EDRD’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’Z_DNAME’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’Z_ISIN’ type=’z:ISIN’ /><attribute name=’Z_CP_CFI’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’Z_SV’ type=’z:Type8’ /> <attribute 
name=’Z_NOM_V’ type=’double’ /><attribute name=’CP_VALUT’ 
type=’z:Type3’ /><attribute name=’Z_ZKR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_ZKS’ type=’double’ /><attribute name=’Z_ZVS’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_DFRR’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DFRS’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DFRV’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DFNR’ type=’double’ />

<attribute name=’Z_DFNS’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DFNV’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DURR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DURV’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DBANKR’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DBANKS’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DBANKV’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DISIR’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DISIS’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DISIV’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DSKR’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_DSKS’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DSKV’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DNEPFR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DNEPFS’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DNEPFV’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DTORGR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DTORGS’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DTORGV’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DNEMR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DNEMS’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DNEMV’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DUR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DUNR’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DUNS’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_DUNV’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DERBR’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DERBS’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DERBV’ type=’double’ /><attribute name=’Z_DERZPR’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_DERZPS’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_DERZPV’ type=’double’ /><attribute name=’Z_PRYM’ 
type=’z:Type254’ /></complexType></element></sequence></
complexType></element><element name=’DTSZ_
rv’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ form=’qualified’><comple
xType><attribute name=’NN’ type=’double’ /><attribute name=’Z_D_NAZ’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_EDRD’ type=’z:EDRPOU’ 
/><attribute name=’Z_EDRE’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’E_
CNCONR’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’Z_ENAME’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’E_KRAINA’ type=’z:Type3’ /> 
<attribute name=’Z_ISIN’ type=’z:ISIN’ /><attribute name=’Z_CP_CFI’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’Z_SV’ type=’z:Type8’ /><attribute 
name=’Z_NOM_V’ type=’double’ /><attribute name=’CP_VALUT’ 
type=’z:Type3’ /><attribute name=’Z_ZAGV’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_VIDEP’ type=’z:Type3’ /><attribute name=’VLKRAINA’ 
type=’z:Type3’ /><attribute name=’VLOPF’ type=’z:Type3’ /><attribute 
name=’Z_KEDEVL’ type=’z:Type10’ /><attribute name=’VLCNCONR’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’IND_COD’ type=’z:Type30’ 
/><attribute name=’IS_EDRISI’ type=’z:Type10’ /><attribute name=’Z_
NAMEV1’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_NAMEV2’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_NAMEV3’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’MZNAH’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_KT’ 
type=’z:Type5’ /><attribute name=’Z_KISOR’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_SKACH’ type=’double’ /><attribute name=’STQ_BLO’ 
type=’double’ /><attribute name=’STQ_BLOP’ type=’double’ /><attribute 

name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’ /></complexType></element></
sequence></complexType></element><element name=’DTSZ_
Titul’><complexType><all minOccurs=’1’ maxOccurs=’1’><element 
name=’row’ form=’qualified’><complexType><attribute name=’Z_FORZ’ 
type=’z:Type3’ /> <attribute name=’Z_SL’ type=’z:Type2’ /><attribute 
name=’Z_NL’><simpleType><restriction base=’string’><maxLength 
value=’6’ /></restriction></simpleType></attribute><attribute name=’Z_
DVL’ type=’dateTime’ /><attribute name=’Z_KT’ type=’z:Type5’ /><attribute 
name=’Z_INDEX’ type=’z:Type5’ /><attribute name=’Z_OBL’ 
type=’z:Type30’ /><attribute name=’Z_RAYON’ type=’z:Type30’ /><attribute 
name=’Z_CITY’ type=’z:Type20’ /><attribute name=’Z_STR’ 
type=’z:Type50’ /><attribute name=’Z_TELZ’ type=’z:Type10’ /><attribute 
name=’Z_FAX’ type=’z:Type10’ /><attribute name=’Z_E_MAIL’ 
type=’z:Type50’ /><attribute name=’Z_WWW’ type=’z:Type50’ /><attribute 
name=’Z_BANKN’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’Z_BRAH’ 
type=’z:Type50’ /><attribute name=’Z_MFO’ type=’z:Type20’ /><attribute 
name=’Z_SKAPZ’ type=’double’ /><attribute name=’Z_SKAPF’ 
type=’double’ /><attribute name=’Z_PIB1’ type=’z:Type254’ /><attribute 
name=’Z_PIB2’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_PIB3’ 
type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_PVM_D’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’Z_PVM_N’ type=’z:Type20’ /><attribute name=’Z_
PRVM_D’ type=’dateTime’ /><attribute name=’Z_PRVM_N’ 
type=’z:Type20’ /><attribute name=’Z_PPVM_D’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’Z_PPVM_N’ type=’z:Type20’ /><attribute name=’Z_
PIBPVM’ type=’z:Type254’ /><attribute name=’Z_AUDN’ type=’z:Type254’ 
/><attribute name=’Z_AUD_E’ type=’z:Type10’ /><attribute name=’Z_
AUD_S’ type=’z:Type30’ /><attribute name=’Z_AUD_D’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’Z_AUD_P’ type=’dateTime’ /><attribute name=’Z_
PRYM’ type=’z:Type254’ /></complexType></element></all></
complexType></element></all><attribute name=’D_EDRPOU’ 
type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’D_NAME’ type=’string’ /><attribute 
name=’STD’ type=’dateTime’ /><attribute name=’FID’ type=’dateTime’ 
/><attribute name=’NREG’ type=’string’ /><attribute name=’TTYPE’ 
type=’string’ /></complexType></element></schema>

**Опис структури даних «Z_admin» до файлу схеми «QwartCstdy.
xsd». Довідка про адміністративні операції, проведені Зберігачем
Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
Z_VFOR Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 

фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VFON Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 

фізичні особи - нерезиденти, шт. 
Z_VUOR Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 

юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених 
категорій юридичних осіб), шт.

Z_VISI Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт. 

Z_VSK Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт. 

Z_VNPF Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт. 

Z_VBANK Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - банк, шт. 

Z_VTORG Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт. 

Z_VUON Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - нерезиденти, шт. 

Z_VDUD Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: дер-
жава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами 
держави – Фонд державного майна України, інший державний 
орган або орган, що забезпечує діяльність Президента Украї-
ни, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт. 

Z_VDGD Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держа-
ва Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держа-
ви – державне господарське об’єднання, державна холдингова 
компанія, інша державна господарська організація), шт. 
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Z_VDUO Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – інша особа або орган, які виконують 
функції з управління корпоративними правами держави), шт. 

Z_ZFOR Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
фізичні особи - резиденти, шт. 

Z_ZFON Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
фізичні особи - нерезиденти, шт. 

Z_ZUOR Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених 
категорій юридичних осіб), шт. 

Z_ZISI Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестуван-
ня, шт. 

Z_ZSK Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт. 

Z_ZNPF Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт. 

Z_ZBANK Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - банк, шт. 

Z_ZTORG Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт. 

Z_ZUON Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - нерезиденти, шт. 

Z_ZDUFDU Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – Фонд державного майна України або 
інший державний орган) 

Z_ZDUGHI Закрито рахунків за період за договором з депонентам: 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська 
організація), шт. 

Z_ZSKPI Закрито рахунків за період за договором з депонентам: 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – інша особа або орган, які виконують 
функції з управління корпоративними правами держави), шт. 

Z_VFOR2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт. 

Z_VFON2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VUOR2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком 
нижченаведених категорій юридичних осіб), шт. 

Z_VISI2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути 
спільного інвестування, шт. 

Z_VSK2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові 
компанії, шт. 

Z_VNPF2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт. 

Z_VBANK2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт. 

Z_VTORG2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці 
цінними паперами, шт. 

Z_VUON2 Кількість відкритих депонентам на кінець періоду за договора-
ми з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт. 

Z_KVDUF Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором 
з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпора-
тивними правами держави – Фонд державного майна України, 
інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України), шт. 

Z_KVDUGHI Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором 
з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпора-
тивними правами держави – державне господарське 
об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна 
господарська організація), шт. 

Z_KVDUI Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором 
з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпора-
тивними правами держави – інша особа або орган, які 
виконують функції з управління корпоративними правами 
держави), шт. 

Z_VEFR Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_VEFNR Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VEUR Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: юридичні особи – резиденти, шт. 

Z_VEUNR Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: юридичні особи – нерезиденти, шт.

Z_VDUFDU Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління 
корпоративними правами держави – Фонд державного майна 
України, інший державний орган або орган, що забезпечує 
діяльність Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України), шт.

Z_VDUGHI Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління 
корпоративними правами держави – державне господарське 
об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна 
господарська організація), шт

Z_VDUI Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління 
корпоративними правами держави – інші особи, які 
виконують функції з управління корпоративними правами 
держави), шт.

Z_ZEDFE Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_ZEDEFNR Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_ZUODN Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: юридичні особи – резиденти, шт. 

Z_ZEDUNR Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: юридичні особи – нерезиденти, шт.

Z_ZEDDUFD Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління 
корпоративними правами держави – Фонд державного майна 
України, інший державний орган або орган, що забезпечує 
діяльність Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України), шт.

Z_ZEDGHI Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління 
корпоративними правами держави – державне господарське 
об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна 
господарська організація), шт.

Z_ZEDDUI Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при 
дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління 
корпоративними правами держави – інша особа або орган, 
які виконують функції з управління корпоративними правами 
держави), шт.

Z_KVEDFR Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_KVEDFNR Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_KVEDUR Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи – резиден-
ти, шт. 

Z_KVEDUNR Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи – нерези-
денти, шт.

Z_KVEDDUF Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт 
управління корпоративними правами держави – Фонд 
державного майна України, інший державний орган або 
орган, що забезпечує діяльність Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Z_KVEDUGH Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами 
з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт 
управління корпоративними правами держави – державне 
господарське об’єднання, державна холдингова компанія, 
інша державна господарська організація), шт.

Z_KVEDDUI Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами 
з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт 
управління корпоративними правами держави – інша особа 
або орган, які виконують функції з управління корпоративни-
ми правами держави), шт.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Z_IOPERV Кількість проведених інформаційних операцій за звітний 
квартал: усього інформаційних операцій, шт.

Z_IOR Кількість проведених інформаційних операцій за звітний 
квартал: складено облікових реєстрів на запит реєстроутри-
мувача, шт.

Z_IOD Кількість проведених інформаційних операцій за звітний 
квартал: складено облікових реєстрів на запит депозитарію, 
шт.

Z_IOV Кількість проведених інформаційних операцій за звітний 
квартал: складено виписок, шт.

Z_PRYM Примітки

**Опис структури даних «Z_NPF» до файлу схеми «QwartCstdy.xsd». Довідка про 
перелік пенсійних фондів, які обслуговує Зберігач.

Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
Z_VIDNPF Данні про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду 1)
Z_EDRNPF Данні про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ 
Z_NAZNPF Данні про пенсійний фонд: повне найменування
Z_KODFU Данні про пенсійний фонд: код фінансової установи
Z_R_NNPF Данні про пенсійний фонд: реєстраційний номер 
Z_D_ONPF Данні про пенсійний фонд: дата укладання договору про 

обслуговування 
Z_N_ONPF Данні про пенсійний фонд: номер договору про обслугову-

вання 
Z_EDRKUA Данні про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ 
Z_NAZKUA Данні про компанію з управління активами: повне наймену-

вання 
Z_EDRANP Данні про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ 
Z_NAZANP Данні про адміністратора пенсійного фонду: повне 

найменування 
Z_PRYM Примітки

**Опис структури даних «Z_oblik» до файлу схеми «QwartCstdy.xsd». Довідка про 
облікові операції, проведені Зберігачем.

Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
Z_DAOP Дата операційного дня
Z_OKERO Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, 

керуючих рахунками депонентів, загальна кількість 
операцій, шт.

Z_OKERC Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, 
керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних 
паперів, шт.

Z_OZNVO Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, 
керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна 
вартість цінних папера, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціон

Z_OBOKCO Обслуговування операції: у наслідок виконання безумов-
ної операції з цінними паперами, загальна кількість 
операцій, шт.

Z_OBOKCP Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної 
операції з цінними паперами, загальна кількість цінних папе-
рів, шт.

Z_OBONV Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної 
операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість 
цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонни

Z_OBRKO Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації 
від депозитарію про укладення договорів на організаторі 
торгівлі, загальна кількість операцій, шт. 

Z_DPKCP Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації 
від депозитарію про укладення договорів на організаторі 
торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт. 

Z_OBRNVC Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації 
від депозитарію про укладення договорів на організаторі 
торгівлі, загальна номінальна вартість цінних папера, 
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на іпотечні сертифікати 

Z_ZARO Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних 
паперів, шт.

Z_ZARS Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

Z_ZARV Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість 
цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_SO Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_SS Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
Z_SVV Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість 

цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRKCP Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість 
цінних паперів, шт.

Z_PRKO Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість 
операцій, шт.

Z_PRZNV Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна 
вартість цінних папера, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRZMKC Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість 
цінних паперів, шт.

Z_PRZKO Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість 
операцій, шт.

Z_PRZDNV Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна 
вартість цінних папера, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, 
загальна премія - для опціонних

Z_PRYM Примітки

**Опис структури даних «Z_pv» до файлу схеми «QwartCstdy.xsd». Довідка про пе-
релік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються Зберіга-
чем.»

Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
Z_EDRE Дані емітента: код за ЄДРПОУ 
E_EDRICI Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 

інвестування)
E_CNCONR Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового 

або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований 
емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

Z_ENAME Дані емітента: повне найменування
E_KRAINA Дані емітента: країна реєстрації 1)
Z_D_ERDZ Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Z_D_NAZ Дані про депозитарій: найменування
Z_EDRD Дані про реєстратора: код за ЄДРПОУ
Z_DNAME Дані про реєстратора: найменування 
Z_ISIN Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер 

цінних паперів
Z_CP_CFI Дані про цінні папери: код класифікації фінансових 

інструментів (код СFI)
Z_SV Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного 

папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для 
опціонних сертифікатів

CP_VALUT Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZKR Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких 

обліковуються цінні папери, шт.
Z_ZKS Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних 

паперах власників цінних паперів у зберігача, шт.
Z_ZVS Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 

консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних 
сертифікатів, грн.

Z_DFRR Депоненти - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у 
цінних паперах, шт.

Z_DFRS Депоненти - фізичні особи - резиденти: усього цінних 
паперів, шт.

Z_DFRV Депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна 
вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DFNR Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у 
цінних паперах, шт.
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Z_DFNS Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних 
паперів, шт.

Z_DFNV Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна 
номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних 
сертифікатів, грн.

Z_DUR Депоненти - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у 
цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій 
юридичних осіб) 

Z_DURR Депоненти - юридичні особи - резиденти: усього цінних 
паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій 
юридичних осіб)

Z_DURV Депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна 
номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних 
сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій 
юридичних осіб)

Z_DBANKR Депоненти - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних 
паперах, шт.

Z_DBANKS Депоненти - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DBANKV Депоненти - банки - резиденти: загальна номінальна вартість 

цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DISIR Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: 
кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DISIS Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: 
усього цінних паперів, шт.

Z_DISIV Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: 
загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних 
сертифікатів, грн.

Z_DSKR Депоненти - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків 
у цінних паперах, шт.

Z_DSKS Депоненти - страхові компанії - резиденти: усього цінних 
паперів, шт.

Z_DSKV Депоненти - страхові компанії - резиденти: загальна 
номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних 
сертифікатів, грн.

Z_DNEPFR Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у 
цінних паперах, шт.

Z_DNEPFS Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних 
паперів, шт.

Z_DNEPFV Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: загальна номіналь-
на вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DTORGR Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: 
кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DTORGS Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: усього 
цінних паперів, шт.

Z_DTORGV Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: 
загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних 
сертифікатів, грн.

Z_DNEMR Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: кількість 
рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DNEMS Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних 
паперів, шт.

Z_DNEMV Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна 
номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних 
сертифікатів, грн.

Z_DUNR Депоненти - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – Фонд державного майна України 
або інший державний орган): кількість рахунків у цінних 
паперах, шт.

Z_DUNS Депоненти - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – Фонд державного майна України 
або інший державний орган): усього цінних паперів, шт.

Z_DUNV Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави - Фонд державного майна України 
або інший державний орган): загальна номінальна вартість 
цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів грн.

Z_DERBR Депоненти - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська 
організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DERBS Депоненти - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська 
організація): усього цінних паперів, шт.

Z_DERBV Депоненти - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська 
організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, 
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – 
для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DERZPR Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – інші особи, визначені законом 
України «Про управління об’єктами державної власності»): 
кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DERZPS Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – інші особи, визначені законом 
України «Про управління об’єктами державної власності»): 
усього цінних паперів, шт.

Z_DERZPV Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоративни-
ми правами держави - інші особи, визначені Законом України 
«Про управління об’єктами державної власності»): загальна но-
мінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідова-
ного іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRYM Примітки

**Опис структури даних «Z_rv» до файлу схеми «QwartCstdy.xsd». Довідка про пере-
лік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів.
Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
Z_D_NAZ Дані про депозитарій: найменування
Z_EDRD Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Z_EDRE Дані емітента: код за ЄДРПОУ 
E_CNCONR Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

Z_ENAME Дані емітента: повне найменування
E_KRAINA Дані емітента: країна реєстрації 1)
Z_ISIN Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер 

цінних паперів
Z_CP_CFI Дані про цінні папери: код класифікації фінансових 

інструментів (код СFI)
Z_SV Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного 

папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для 
опціонних сертифікатів

CP_VALUT Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGV Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 

консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_VIDEP Дані про власника: вид 4)
VLKRAINA Дані про власника: країна реєстрації 5)
VLOPF Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної 

особи - резидента) 6)
Z_KEDEVL Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - рези-

дента)
VLCNCONR Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судо-

вого або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрова-
ний емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
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IND_COD Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (фізичної особи - резидента)

IS_EDRISI Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 
інвестування)

Z_NAMEV1 Дані про власника: повне найменування юридичної особи 
(якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвесту-
вання, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то 
вказуються повне найменування фонду та повне найменуван-
ня компанії з управління акти

Z_NAMEV2 Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи 
або імя фізичної особи

Z_NAMEV3 Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAH Дані про власника: місцезнаходження
Z_KT Дані про власника: код території (заповнюється для 

юридичних осіб резидентів) 7)
Z_KISOR Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються 

на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, 
реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом 
про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

Z_SKACH Частка в статутному капіталі (для акцій), %
STQ_BLO Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які 

обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім 
цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних 
паперів), шт.

STQ_BLOP Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %
Z_PRYM Примітки

**Опис структури даних «Z_Titul» до файлу схеми «QwartCstdy.xsd». Титульний ар-
куш.

Назва елемента Зміст
Z_FORZ Дані зберігача: організаційно-правова форма 1)
Z_SL Дані зберігача: серія ліцензії (літери)
Z_NL Дані зберігача: номер ліцензії (цифри)
Z_DVL Дані зберігача: дата видачі ліцензії
Z_KT Місцезнаходження зберігача: код території 2)
Z_INDEX Місцезнаходження зберігача: поштовий індекс
Z_OBL Місцезнаходження зберігача: область
Z_RAYON Місцезнаходження зберігача: район
Z_CITY Місцезнаходження зберігача: населений пункт
Z_STR Місцезнаходження зберігача: вулиця, будинок
Z_TELZ Дані зберігача: телефон із зазначенням коду ММТЗ 
Z_FAX Дані зберігача: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ 
Z_E_MAIL Дані зберігача: електронна пошта
Z_WWW Дані зберігача: ВЕБ-сторінка 
Z_BANKN Банківські реквізити зберігача: найменування банку
Z_BRAH Банківські реквізити зберігача: поточний рахунок
Z_MFO Банківські реквізити зберігача: код МФО банку
Z_SKAPZ Зареєстрований розмір статутного капіталу зберігача, тис. грн
Z_SKAPF Фактично сплачена частка статутного капіталу зберігача, тис. грн
Z_PIB1 Відомості про керівництво зберігача: П. І. Б. керівника
Z_PIB2 Відомості про керівництво зберігача: П. І. Б. заступника 

керівника
Z_PIB3 Відомості про керівництво зберігача: П. І. Б. головного 

бухгалтера/ бухгалтера
Z_PVM_D Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 

моніторингу зберігача: дата документа про затвердження 
правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PVM_N Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу зберігача: номер документа про затверджен-
ня правил проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу

Z_PRVM_D Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу зберігача: дата документа про затвердження 
програми проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу

Z_PRVM_N Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу: номер документа про затвердження програми 
проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PPVM_D Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу зберігача: дата документа про призначення 
працівника, відповідального за проведення внутрішнього 
фінансового моніторингу

Z_PPVM_N Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу зберігача: номер документа про призначення 
працівника, відповідального за проведення внутрішнього 
фінансового моніторингу

Z_PIBPVM Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу зберігача: П. І. Б. працівника, відповідального за 
проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_AUDN Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: 
найменування аудитора (аудиторської фірми)

Z_AUD_E Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: код 
за ЄДРПОУ аудиторської фірми

Z_AUD_S Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: 
номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів

Z_AUD_D Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: дата 
видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів

Z_AUD_P Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: дата 
проведення аудиторської перевірки

Z_PRYM Примітки

**Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «QwartCstdy.xsd».
Назва елемента Зміст

ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG Примітки

3.Опис структури файлу «Report.xml» нерегулярних даних зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?> Заголовочний тег 

файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/
IrregCstdy IrregCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/
Schem/IrregCstdy' D_EDRPOU= ''Дані : Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані : Найменуван-
ня зберігача' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього 
періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього 
періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено 
Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпада-
ти)' NREG= 'True' TTYPE= '002' >

Відкриття головного 
тегу

<z:DTSSuprovod> Тег відкриття 
структури «Suprovod»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ……………………… …………
/>

Дані структури 
«Suprovod»

</z:DTSSuprovod> Заключний тег 
структури «Suprovod»

<z:DTSZ_VLA> Тег відкриття 
структури «Z_VLA»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ………………… …………………
/>

Дані структури «Z_
VLA»

</z:DTSZ_VLA> Заключний тег 
структури «Z_VLA»

<z:DTSZ_VLI> Тег відкриття 
структури «Z_VLI»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' 
….
/>
<z:row
 ………… …………………
/>

Дані структури «Z_
VLI»

</z:DTSZ_VLI> Заключний тег 
структури «Z_VLI»

</z:root > Заключний тег файлу

Файл схеми: «IrregCstdy.xsd»***
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ 
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xmlns:z=’http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy’ targetNamespace=’http://
nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy’ elementFormDefault=’qualified’><simple
Type name=’EDRPOU’><restriction base=’string’><maxLength value=’12’ 
/></restriction></simpleType><simpleType name=’ISIN’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’12’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type254’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’254’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type10’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’10’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type100’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’100’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type3’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’3’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type8’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’8’ /></restriction></
simpleType><simpleType name=’Type5’><restriction 
base=’string’><maxLength value=’5’ /></restriction></
simpleType><element name=’root’><complexType><all><element name=’
DTSSuprovod’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ form=’qualified’><comple
xType><attribute name=’ISPDAT’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’VIPRAV’ type=’string’ /><attribute name=’TAG’ type=’string’ /></
complexType></element></sequence></complexType></
element><element name=’DTSZ_VLA’><complexType><sequence 
minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ form=’qual
ified’><complexType><attribute name=’NN’ type=’double’ /><attribute 
name=’EMEDRPOU’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’E_CNCONR’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’NAME’ type=’z:Type254’/><attribute 
name=’E_KRAINA’ type=’z:Type3’/><attribute name=’DP_EDRPOU’ 
type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’DP_NAM’ 
type=’z:Type254’/><attribute name=’ISIN’ type=’z:ISIN’ /><attribute 
name=’Z_CP_CFI’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’Z_SV’ 
type=’z:Type8’/><attribute name=’Z_NOM_V’ type=’double’ /><attribute 
name=’CP_VALUT’ type=’z:Type3’/><attribute name=’Z_ZAGV’ 
type=’double’ /><attribute name=’PERSONTYPE’ type=’z:Type3’/> 
<attribute name=’OADDR1’ type=’z:Type3’/><attribute name=’OPF’ 
type=’z:Type3’/><attribute name=’OKOD’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute 
name=’VLCNCONR’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’IND_COD’ 
type=’z:Type10’/><attribute name=’IND_IDRI’ type=’z:Type10’/><attribute 
name=’ONAME1’ type=’z:Type254’/><attribute name=’ONAME2’ 
type=’z:Type254’/><attribute name=’ONAME3’ type=’z:Type254’/><attribute 
name=’MZNAH’ type=’z:Type254’/><attribute name=’OOBLKOD’ 
type=’z:Type5’/><attribute name=’INREGDT’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’DEVENT’ type=’dateTime’ /><attribute name=’TEVENT’ 
type=’z:Type3’/><attribute name=’KCPPV’ type=’double’ /><attribute 
name=’STQ_BLO’ type=’double’ /><attribute name=’PERCENT’ 
type=’double’ /><attribute name=’PERCE_BLO’ type=’double’ /><attribute 
name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’/></complexType></element></
sequence></complexType></element><element name=’DTSZ_
VLI’><complexType><sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’><element name=’row’ form=’qualified’><comple
xType><attribute name=’NN’ type=’double’ /><attribute 
name=’EMEDRPOU’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’NAME’ 
type=’z:Type254’/><attribute name=’OADDR1’ type=’z:Type3’/><attribute 
name=’DP_EDRPOU’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’DP_NAM’ 
type=’z:Type254’/><attribute name=’ISIN’ type=’z:ISIN’ /><attribute 
name=’Z_CP_CFI’ type=’z:Type100’ /><attribute name=’VID_ICP’ 
type=’z:Type8’ /><attribute name=’Z_NOM_V’ type=’double’ /><attribute 
name=’CP_VALUT’ type=’z:Type3’/><attribute name=’Z_ZAGV’ 
type=’double’ /><attribute name=’PERSONTYPE’ type=’z:Type3’/><attribute 
name=’OADVDR1’ type=’z:Type3’/><attribute name=’OPF’ type=’z:Type3’ 

/><attribute name=’OKOD’ type=’z:Type10’/><attribute name=’VLCNCONR’ 
type=’z:Type100’ /><attribute name=’IND_COD’ type=’z:Type10’/><attribute 
name=’IND_IDRI’ type=’z:Type10’/><attribute name=’ONAME1’ 
type=’z:Type254’/><attribute name=’ONAME2’ type=’z:Type254’/><attribute 
name=’ONAME3’ type=’z:Type254’/><attribute name=’MZNAH’ 
type=’z:Type254’/><attribute name=’OOBLKOD’ type=’z:Type5’/><attribute 
name=’INREGDT’ type=’dateTime’ /><attribute name=’DEVENT’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’TEVENT’ type=’z:Type3’ /><attribute 
name=’STQ’ type=’double’ /><attribute name=’STQ_BLO’ type=’double’ 
/><attribute name=’Z_PRYM’ type=’z:Type254’/></complexType></
element></sequence></complexType></element></all><attribute 
name=’D_EDRPOU’ type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’D_NAME’ 
type=’string’ /><attribute name=’STD’ type=’dateTime’ /><attribute 
name=’FID’ type=’dateTime’ /><attribute name=’NREG’ type=’string’ 
/><attribute name=’TTYPE’ type=’string’ /></complexType></element></
schema>

***Опис структури даних «Z_VLA» до файлу схеми «IrregCstdy.xsd». Довідка про 
власників пакетів акцій.

Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
EMEDRPOU Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONR Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерези-
дент)

NAME Дані емітента: повне найменування
E_KRAINA Дані емітента: країна реєстрації 1)
DP_EDRPOU Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
DP_NAM Дані про депозитарій: найменування
ISIN Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний 

номер цінних паперів
Z_CP_CFI Дані про цінні папери: код класифікації фінансових 

інструментів (код СFI)
Z_SV Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного 

папера 
CP_VALUT Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGV Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.
PERSONTYPE Дані про власника: вид 4)
OADDR1 Дані про власника: країна реєстрації 5)
OPF Дані про власника: організаційно-правова форма 

(юридичної особи - резидента) 6)
OKOD Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - ре-

зидента)
VLCNCONR Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – 
нерезидента)

IND_COD Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (фізичної особи - резидента)

IND_IDRI Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 
інвестування)

ONAME1 Дані про власника: повне найменування юридичної особи 
(якщо власником пакета акцій є інститут спільного 
інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична 
особа, то вказуються повне найменування фонду та повне 
найменування компанії з управління акти

ONAME2 Дані про власника: скорочене найменування юридичної 
особи або імя фізичної особи

ONAME3 Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAH Дані про власника: місцезнаходження
OOBLKOD Дані про власника: код території (заповнюється для 

юридичних осіб резидентів) 7)
INREGDT Дата відкриття рахунку в цінних паперах
DEVENT Дата виникнення нерегулярних Даних
TEVENT Види змін на рахунку в цінних паперах депонента 8)
KCPPV Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковують-

ся на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних 
паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
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STQ_BLO Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які 
обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача 
(крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску, шт.

PERCENT Частка в статутному капіталі, %
PERCE_BLO Частка заблакованих в статутному капіталі (для акцій), %
Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «Z_VLI» до файлу схеми «IrregCstdy.xsd». Довідка про 
власників іпотечних цінних паперів.

Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
EMEDRPOU Дані емітента: код за ЄДРПОУ
NAME Дані емітента: повне найменування
OADDR1 Дані емітента: країна реєстрації 2)
DP_EDRPOU Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
DP_NAM Дані про депозитарій: найменування
ISIN Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер 

цінних паперів
Z_CP_CFI Дані про цінні папери: код класифікації фінансових 

інструментів (код СFI)
VID_ICP Дані про цінні папери: код 3)
Z_NOM_V Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного 

папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на один іпотечний сертифікат участі 

CP_VALUT Дані про цінні папери: код валюти 4)
Z_ZAGV Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка 

консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, грн.

PERSONTYPE Дані про власника: вид 5)
OADVDR1 Дані про власника: країна реєстрації 6)
OPF Дані про власника: організаційно-правова форма (юридич-

ної особи - резидента) 7)
OKOD Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - рези-

дента)
VLCNCONR Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – 
нерезидента)

IND_COD Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (фізичної особи - резидента)

IND_IDRI Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 
інвестування)

ONAME1 Дані про власника: повне найменування юридичної особи 
(якщо власником пакета акцій є інститут спільного 
інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична 
особа, то вказуються повне найменування фонду та повне 
найменування компанії з управління акти

ONAME2 Дані про власника: скорочене найменування юридичної 
особи або імя фізичної особи

ONAME3 Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAH Дані про власника: місцезнаходження
OOBLKOD Дані про власника: код території (заповнюється для 

юридичних осіб резидентів) 8)
INREGDT Дата відкриття рахунку в цінних паперах
DEVENT Дата виникнення нерегулярних Даних
TEVENT Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних 

цінних паперів 9)
STQ Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у 

межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних 
паперах у зберігача, шт.

STQ_BLO Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих 
траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в 
цінних паперах у зберігача, шт.

Z_PRYM Примітки

***Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «IrregCstdy.xsd». Довідка про 
виправлення даних Зберігача.

Назва 
елемента

Зміст

ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG Примітки

4.Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних збе-
рігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?> Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://
nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy MonthCstdy.xsd' 
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy' D_
EDRPOU= ''Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
зберігача' D_NAME= 'Дані : Найменування зберігача' 
STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' 
FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у 
разі заповнення дати, станом на яку складено Дані 
або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' 
NREG= 'False' TTYPE= '002' >

Відкриття головного тегу

<z:DTSDPRUD > Тег відкриття структури 
«DPRUD»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_
Поля2' ….
/>
<z:row
 …………………… ……………
/>

Дані структури «DPRUD»

</z:DTSDPRUD> Заключний тег структури 
«DPRUD»

<z:DTSSuprovod> Тег відкриття структури 
«Suprovod»

<z:row
 ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_
Поля2' ….
/>
<z:row
 ……………… …………
/>

Дані структури 
«Suprovod»

</z:DTSSuprovod> Заключний тег структури 
«Suprovod»

</z:root > Заключний тег файлу

Файл схеми: «MonthCstdy.xsd»****
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ 

xmlns:z=’http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy’ 
targetNamespace=’http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy’ 
elementFormDefault=’qualified’> <simpleType 
name=’EDRPOU’><restriction base=’string’><maxLength value=’12’ /></
restriction></simpleType> <element name=’root’><complexType><all> 
<element name=’DTSSuprovod’><complexType><sequence 
minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’ISPDAT’ type=’dateTime’ /> <attribute name=’VIPRAV’ type=’string’ 
/> <attribute name=’Tag’ type=’string’ /> </complexType></element></
sequence></complexType></element> <element name=’DTSDPRUD’><co
mplexType><sequence minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’>

<element name=’row’ form=’qualified’><complexType> <attribute 
name=’NN’ type=’double’ /> <attribute name=’DATEROZ’ 
type=’dateTime’ /> <attribute name=’RRK’ type=’double’ /> <attribute 
name=’RKFR’ type=’double’ /> <attribute name=’RKSR’ type=’double’ 
/> <attribute name=’FSSK’ type=’double’ /> <attribute name=’RK’ 
type=’double’ /> <attribute name=’EMID’ type=’double’ /> <attribute 
name=’NRPR’ type=’double’ /> <attribute name=’PRDZ’ type=’double’ 
/> <attribute name=’NAKZV’ type=’double’ /> <attribute name=’KVNA’ 
type=’double’ /> <attribute name=’NZB’ type=’double’ /> <attribute 
name=’IADP’ type=’double’ /> <attribute name=’VKUR’ type=’double’ 
/> <attribute name=’BALCP’ type=’double’ /> <attribute 
name=’GUDVL’ type=’double’ /> <attribute name=’VLOD’ 
type=’double’ /> <attribute name=’VIDPAKT’ type=’double’ /> 
<attribute name=’IVKK’ type=’double’ /> <attribute name=’DCAK’ 
type=’double’ /> <attribute name=’BALCPNIF’ type=’double’ /> 
<attribute name=’ROZVK’ type=’double’ /> <attribute name=’BALAK’ 
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type=’double’ /> <attribute name=’RZKP’ type=’double’ /> <attribute 
name=’RZKF’ type=’double’ /> <attribute name=’Z_PRYM’ 
type=’double’ /> </complexType></element></sequence></
complexType></element> </all><attribute name=’D_EDRPOU’ 
type=’z:EDRPOU’ /><attribute name=’D_NAME’ type=’string’ 
/><attribute name=’STD’ type=’dateTime’ /><attribute name=’FID’ 
type=’dateTime’ /><attribute name=’NREG’ type=’string’ /><attribute 
name=’TTYPE’ type=’string’ /></complexType></element> </
schema>

****Опис структури даних «DPRUD» до файлу схеми «MonthCstdy.xsd». Довід-
ка про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансо-
вого стану.

Назва 
елемента

Зміст

NN Номер за порядком
DATEROZ Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного 

нормативу (показника)
RRK Розмір регулятивного капіталу, грн.
RKFR Розмір капіталу першого рівня, грн.
RKSR Розмір капіталу другого рівня, грн.
FSSK Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, 

грн.
RK Резервний капітал, грн.
EMID Емісійний дохід, грн.
NRPR Нерозподілений прибуток, грн.
PRDZ Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, 

грн.
NAKZV Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
KVNA Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.
NZB Непокриті збитки, грн.
IADP Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці 

фінансові інвестиції обліковуються установою за 
методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), 
грн.

VKUR Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і 
більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі 
вкладення представлені цінними паперами, які не 
перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї 
фондової біржі, грн.

BALCP Балансова вартість цінних паперів, що не перебува-
ють в обігу на фондових біржах (у тому числі 
торгівля якими на фондових біржах заборонена 
законодавством України), крім цінних паперів, 
емітованих центральними органами виконавчої 
влади, Національним банком та Державною 
іпотечною установою та цінних паперів інших 
фінансових установ, грн.

GUDVL Гудвіл, грн.
VLOD Векселі одержані, грн.
VIDPAKT Відстрочені податкові активи, грн.
IVKK Інший вкладений капітал, грн.
DCAK Дооцінка активів, грн.
BALCPNIF Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих 

інвестиційних фондів, грн.
ROZVK Розмір власного капіталу, грн.
BALAK Балансова вартість активів, грн.
RZKP Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності 

(фінансової стійкості)
RZKF Розрахункове значення коефіцієнта фінансування 

(заборгованості)
Z_PRYM Примітки

****Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «MonthCstdy.xsd». Довідка 
про виправлення даних Зберігача.

Назва 
елемента

Зміст

ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG Примітки

Примітка: Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за на-
явності в них даних.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
28.02.2013  м. Київ  № 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
21 березня 2013 р. за № 452/22984

Про затвердження Порядку обмі-
ну інформацією між Державною 
службою фінансового моніторин-
гу України і Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового 
ринку для підвищення ефектив-
ності здійснення нагляду за до-
держанням суб’єктами первинно-
го фінансового моніторингу вимог 
законодавства з питань запобі-
гання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансу-
ванню тероризму

Відповідно до пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 
частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму», та з метою підвищення 
ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами 
первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з пи-
тань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»,

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

1. Затвердити Порядок надання Державною службою фінансо-
вого моніторингу України Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку інформації для підвищення ефективності здій-
снення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2010 року 
№ 1327 «Про затвердження Порядку надання Державним коміте-
том фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефектив-
ності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобіган-
ня та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстроване в Мі-
ністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 року за № 942/18237.

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забез-
печити подання цього рішення до Міністерства фінансів України для 
подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Воропа-
єва Є. Ю.

Голова Комісії      Д. Тевелєв
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ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України

28 лютого 2013 року № 344

Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

28 лютого 2013 року № 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 21 березня 2013 р. за № 452/22984

Порядок
обміну інформацією між Державною службою 

фінансового моніторингу України і Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку для підвищення 

ефективності здійснення нагляду за додержанням 
суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог 

законодавства з питань запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванню тероризму
I. Загальні положення
1.1. Цей порядок розроблено відповідно до пунктів 6 і 7 части-

ни другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню теро-
ризму»

1.2. Цей Порядок визначає обсяг та порядок обміну інформаці-
єю між Державною службою фінансового моніторингу України 
(далі – Держфінмоніторинг України) та суб’єктом державного фі-
нансового моніторингу – Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку (далі – Комісія) для підвищення ефективнос-
ті здійснення нею нагляду за додержанням вимог законодавства з 
питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 
фондовими біржами, компаніями з управління активами та інши-
ми професійними учасниками ринку цінних паперів (крім банків) – 
суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – Суб’єкти) 
нагляд за якими здійснюється Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, для запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фі-
нансуванню тероризму.

II. Інформація, що надається Держфінмоніторингом України
2.1. Держфінмоніторинг України надає Комісії інформацію 

щодо ефективності заходів, що вживаються Суб’єктами, нагляд 
за якими здійснює Комісія, для запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванню тероризму, а саме:

статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають фі-
нансовому моніторингу, які отримані Держфінмоніторингом 
України від Суб’єктів;

статистичні дані щодо помилок, допущених Суб’єктами при по-
данні інформації про фінансові операції, що підлягають фінансо-
вому моніторингу;

інформацію про стан обліку Суб’єктів у Держфінмоніторингу 
України;

інформацію про виявлені Держфінмоніторингом України фак-
ти, що можуть свідчити про порушення Суб’єктами вимог законо-
давства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню теро-
ризму;

інформацію про складені Держфінмоніторингом України про-
токоли про адміністративні правопорушення, вчинені посадовими 
особами Суб’єктів, та результати їх розгляду;

відомості про аналіз Держфінмоніторингом України методів та 
фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

2.2. Відомості, які містять інформацію з обмеженим доступом, 
надаються у випадках та в порядку, передбачених законодав-
ством.

2.3. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом України та 
Комісією здійснюється з дотриманням заходів, що виключають 
сторонній доступ до інформації або документів під час їх надання 
з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

III. Терміни надання інформації
3.1. Інформація, що передається Держфінмоніторингом Украї-

ни Комісії, використовується нею виключно в службових цілях 
при здійсненні нагляду за додержанням Суб’єктами вимог законо-
давства і не може підлягати розголошенню.

3.2. Держфінмоніторинг України надає Комісії визначену ін-
формацію:

відповідно до абзаців другого – четвертого пункту 2.1 розділу ІІ 
цього Порядку – щокварталу до 20 числа місяця, що настає за 
звітним кварталом;

відповідно до абзацу п’ятого пункту 2.1 розділу ІІ цього Поряд-
ку – протягом місяця з дня виявлення таких фактів;

відповідно до абзацу шостого пункту 2.1 розділу ІІ цього По-
рядку – протягом трьох робочих днів після отримання від судово-
го органу інформації про результати розгляду справи про адміні-
стративне правопорушення;

відповідно до абзацу сьомого пункту 2.1 розділу ІІ цього По-
рядку – щороку до 1 березня року, що настає за звітним.

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

 М. О. Чмерук

Директор Департаменту
контрольно-правової роботи 
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку               О. П. Мисюра

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РІШЕННЯ

28.03.2013  м. Київ  № 473

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
16 квітня 2013 року за № 615/23147

Про внесення змін до Положення 
про вимоги до стандартної (типо-
вої) форми бланка заставної

Відповідно до статті 21 Закону України «Про іпотеку», статті 7 
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів 
в Україні» та з метою приведення нормативно-правових актів На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповід-
ність до Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виго-
товлення документів та бланків документів суворого обліку або 
звітності»
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до глави 1 Положення про вимоги до стандартної (ти-
пової) форми бланка заставної, затвердженого рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 вересня 
2003 року № 363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26 вересня 2003 року за № 857/8178 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 1.1 слова «Закону України «Про іпотеку», постанови 
Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 283 «Про встановлення 
порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого 
обліку»,» замінити словами «Законів України «Про іпотеку», «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності»,».

1.2. У пункті 1.6 слова «, документів суворої звітності» виключити.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на дер-
жавну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

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

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Пе-
трашка.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів у зв’язку з прийняттям рішення про переведення ви-
пуску іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми 
існування у бездокументарну (дематеріалізацію випуску інвести-
ційних сертифікатів) ПрАТ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
22904759; 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12-Л) (па-
йовий інвестиційний фонд «Резервна нерухомість» недиверсифі-
кованого виду закритого типу, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
232486) – видано свідоцтво від 07.05.13 № 00360 про реєстрацію 
випуску 70 000 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів но-
мінальною вартістю 1 грн. на загальну суму 70 000 000 грн.

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

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 р. № 249 на підставі 
пункту 4 глави 5 розділу III Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 17.07.2003 № 322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003 за № 706/8027 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, наданих Публічним акціо-
нерним товариством «Комерційний банк «Глобус» (04073, м. Київ, 
пров. Куренівський, 19/5, код за ЄДРПОУ: 35591059) на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій (серія А), скасовано реєстрацію 
випуску облігацій (серія А) Публічного акціонерного товариства 
«Комерційний банк «Глобус». Анульовано свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій (серія А) Публічного акціонерного товари-
ства «Комерційний банк «Глобус» від 17 березня 2008 року  
№ 253/08, видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, дата видачі свідоцтва - 17 травня 2011 року – розпо-
рядження № 97-КФ-С-О від 23 квітня 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 11.09.2012 року № 1239, на підставі 
пункту 1.2 Розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій 
та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердже-
ного рішенням ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 222 (у редакції рішення 

ДКЦПФР від 14.07.2005 року № 398), та відповідно до документів, 
наданих Головою ліквідаційної комісії ЗАТ «Капітал - Інвест» 
(03055, м. Київ, вул. Шулявська, 5) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з припиненням діяльності ЗАТ «Капітал - Інвест» (код за 
ЄДРПОУ: 33790827) шляхом ліквідації, зупинено обіг акцій Закри-
того акціонерного товариства «Капітал - Інвест» - розпорядження 
№ 18-КФ-З від 30 квітня 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 № 249 та на підставі п. 9 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання 
свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням 
Комісії від 30.12.98 р. № 222 (у редакції рішення Комісії від 14.07.05 р. 
№ 398), зі змінами, Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 813 від 25.04.2013 року, та відповідно до до-
кументів, наданих ВАТ «Брацлав» (22870, Вінницька область, Не-
мирівський район, смт Брацлав, вул. Леніна, 124, ідентифікаційний 
код юридичної особи: 05768237) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з припиненням діяльності ВАТ «Брацлав» під час ре-
організації шляхом перетворення у ТДВ «Брацлав», скасовано реє-
страцію випуску акцій ВАТ «Брацлав». Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «Брацлав» від 22 січня 2008 року  
№ 2/02/1/08, видане Вінницьким територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку – розпоряджен-
ня № 28-КФ-С-А від 25 квітня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Південного 
територіального управління, на підставі рішення Комісії від 
07.02.2012 р. № 249, пункту 3.2 Розділу Ш Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 30.12.1998 року № 222 (у редакції 
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.07.2005 року № 398, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.09.2005 року за № 1113/11393), скасовано реєстрацію 
випуску акцій приватного акціонерного товариства «Готельний 
комплекс «Парус», (вул. Спортивна, 9, м. Миколаїв, 54015; код за 
ЄДРПОУ: 32143424; статутний капітал - 1024669,00 грн, кількість ак-
цій - 4098676 штук простих іменних номінальною вартістю 0,25 грн; 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 14/14/1/10 від  
17.08.2010 року, видане 07.07.2011 року Миколаївським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
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№86, 13 травня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

вого ринку) у зв’язку з реорганізацією товариства. Анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій № 14/14/1/10 від 17.08.2010 року, 
видане 07.07.2011 року Миколаївським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 25-ПВ-С-А від 8 травня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Південного 
територіального управління, на підставі рішення Комісії від 
07.02.2012 року № 249, підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІІ Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998 року № 222 
(у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 14.07.2005 року № 398, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.09.2005 року за № 1113/11393), зупинено обіг 
акцій приватного акціонерного товариства «Промбуд-2» (вул. 2-ї 
Армії, 9-Б, м. Миколаїв, 54018; код за ЄДРПОУ: 01273071; статутний 
капітал - 29722,00 грн, кількість акцій - 297220 штук простих імен-
них номінальною вартістю 0,10 грн; Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій № 41/14/1/11 від 09.06.2011 року, видане Миколаїв-
ським територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку) у зв’язку з реорганізацією товариства – 
розпорядження № 13-ПВ-З від 8 травня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Південного тери-
торіального управління, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року 
№ 249, підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІ Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, 
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 30.12.1998 року № 222 (у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2005 року № 398, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.09.2005 року за  
№ 1113/11393), зупинено обіг акцій публічного акціонерного товари-
ства «Донбасатоменергомонтаж» (Промисловий майданчик, 11,  
м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55000; код за ЄДРПОУ: 
04634635; статутний капітал - 763530,00 грн, кількість акцій -  
1527060 штук простих іменних номінальною вартістю 0,50 грн; Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій № 1/14/1/11 від 05.01.2011 року, 
видане Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку) у зв’язку з ліквідацією товари-
ства – розпорядження № 14-ПВ-З від 8 травня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту 
спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних ін-
весторів, відповідно до пункту 2.3 Положення про порядок вилучення 
пайового інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інсти-
тутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 № 107, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за  
№ 402/10682 (із змінами), та відповідно до наданих документів Това-
риством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» (01004, м. Київ, бул. Тараса Шев-
ченка, буд.11, кім. 205, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36136431) 
на вилучення з Єдиного державного реєстру інститутів спільного ін-
вестування ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПА-
ЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТРАНСФЕРІ» (реєстраційний код 
за ЄДРІСІ: 23300076) у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстра-
цію регламенту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО 

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТРАНСФЕРІ» Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІН-
ВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», зареєстрованого 18.07.2012 року. Анульо-
вано свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТРАНС-
ФЕРІ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» від 18.07.2012 року  
№ 00076, що видане Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку – розпорядження № 0069 – ІС від 07 травня 2013 р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту 
спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвес-
торів, відповідно до пункту 2.3 Положення про порядок вилучення кор-
поративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру ін-
ститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 № 106, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за № 401/10681 
(із змінами), та наданих документів Публічним акціонерним товари-
ством «Закритий недиверсифікований Венчурний корпоративний ін-
вестиційний фонд «фінансові інновації» (65005, м. Одеса, вул. Михай-
лівська, буд. 44, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33659832, 
реєстраційний код за ЄДРІСІ: 133329) на вилучення з Єдиного держав-
ного реєстру інститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, 
скасовано реєстрацію регламенту публічного акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований Венчурний корпоративний інвестицій-
ний фонд «фінансові інновації», зареєстрованого 10.03.2006 року. 
Анульовано свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування публічного акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований Венчурний корпоративний інвестицій-
ний фонд «фінансові інновації» від 27.12.2010 року № 329-1, що ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку – роз-
порядження № 0070– ІС від 08 травня 2013 р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західного 
територіального управління, на підставі пункту 4 рішення Комісії від 
19.07.2007 р. № 1611 «Про делегування повноважень з реєстрації 
випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії ак-
цій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків об-
лігацій підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, 
скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку», пункту 4 рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 07.02.2012 р. № 249 «Про надання 
повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» та підпункту 1.2. пункту 1 розділу ІІІ 
«Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання сві-
доцтв про реєстрацію випусків акцій», затвердженого рішенням 
Комісії від 30.12.1998 р. № 222, у редакції рішення Комісії від 
14.07.2005 р. № 398, зупинено обіг акцій Закритому акціонерному 
товариству «Цунів» (81511, Львівcька обл., Городоцький р-н, с. За-
верешиця, код ЄДРПОУ: 13804148) у зв’язку з реорганізацією акці-
онерного товариства на підставі рішення загальних зборів акціоне-
рів - розпорядження № 16-ЗХ-1-З від 07 травня 2013 р.

08.05. 2013 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-

службу НКЦПФР обов’язкове.



16

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №86, 13 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00220434
1.4. Місцезнаходження емітента: 40020, Україна, м. Суми, проспект Курський, 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон/факс (0542) 674-164, 

674-179
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ukrrosmetall.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://vniikompressormash.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» від 26 квітня 2013 року 
(протокол №24 від 26 квітня 2013 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, 
а саме:

1) звільнено голову наглядової ради - Жаркова Павла Євгеновича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова осо-
ба володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 41 акція, що дорівнює 0,0011% 
розміру статутного капіталу емітента. На зазначеній посаді перебував – 3 роки. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

2) звільнено члена наглядової ради - Кирика Григорія Васильовича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова осо-
ба часткою в статутному капіталі емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебував –  
3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

3) звільнено члена наглядової ради - Власенко Тетяну Андріївну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова осо-
ба часткою в статутному капіталі емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебувала – 
3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

4) звільнено члена наглядової ради - Пушкарьова Костянтина Олексійовича (згоди на 
розкриття 

паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 36258 акцій, що дорівнює 
1,0001% розміру статутного капіталу емітента. На зазначеній посаді перебував – 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

5) звільнено члена наглядової ради - Гузєєва Петра Миколайовича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова осо-
ба володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2 акції, що дорівнює 0,0001% . 
На зазначеній посаді перебував – 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має;

6) звільнено голову ревізійної комісії - Фесенко Ганну Василівну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова осо-
ба часткою в статутному капіталі емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебувала – 
1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

7) звільнено члена ревізійної комісії - Єрмак Катерину Іванівну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова осо-
ба володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 36258 акцій, що дорівнює 

1,0000% розміру статутного капіталу емітента. На зазначеній посаді перебувала – 1 рік. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

8) звільнено члена ревізійної комісії - Гаманенко Інну Володимирівну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа 
часткою в статутному капіталі емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебувала – 1 рік. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

9) призначено на посаду члена наглядової ради – Жаркова Павла Євгеновича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу наглядової 
ради. Посадову особу призначено терміном на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента в розмірі 41 акція, що дорівнює 0,0011% розміру статутного 
капіталу емітента. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: віце-
президент концерну «Укрросметал». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має;

10) призначено на посаду члена наглядової ради – Кирик Григорія Васильовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу наглядової 
ради. Посадову особу призначено терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в статутно-
му капіталі емітента – не володіє. Протягом своєї діяльності посадова особа займала по-
сади: президент концерну «Укрросметал». Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має;

11) призначено на посаду члена наглядової ради – Спільне Українсько-Білоруське під-
приємство «Укртехносинтез» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) (код 
ЄДРПОУ 21127532, місцезнаходження: 40020, Україна, м. Суми, проспект Курський, 6) в 
зв’язку з обранням нового складу наглядової ради. Особу призначено терміном на 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 3 067 299 акцій, що дорівнює 
84,5978 % у статутному капіталі емітента;

12) призначено на посаду члена ревізійної комісії – Щербакову Тетяну Юріївну (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу ревізійної 
комісії. Посадову особу призначено терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в статут-
ному капіталі емітента – не володіє. Протягом своєї діяльності посадова особа займала 
посади: головного бухгалтера ТОВ «МІКЕМ». Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;

13) призначено на посаду члена ревізійної комісії – Єрмак Катерину Іванівну (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу ревізійної ко-
місії. Посадову особу призначено терміном на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента в розмірі 36258 акцій, що дорівнює 1,0000% розміру статут-
ного капіталу емітента. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: голов-
ного бухгалтера СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має;

14) призначено на посаду члена ревізійної комісії – Коцюбу Віталія Миколайовича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з обранням нового складу ревізій-
ної комісії. Посадову особу призначено терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в 
статутному капіталі емітента – не володіє. Протягом своєї діяльності посадова особа зай-
мала посади: начальник відділу документальних перевірок юридичних осіб ДПС в м.Суми, 
начальник відділу внутрішнього аудиту концерну «Укрросметал». Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління      Ю.В. Бобков

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

29.04.2013р. відповідно протоколу №1 рішення загальних зборів акціонерів Приват-
ного акціонерного Товариства «Красноармійський завод «МАЯК»

Звільнено:
Голову Наглядової Ради Пастернак Олену Зіновіївну ( паспорт ВК 813047 , виданий 

Ворошиловським РВ Донецького МУ  ГУМВС України 22.06.2011р.) згідно поданої заяви.
Частка, якою володіє в уставному капіталі  0,0001 %. Судимості за посадові і корисливі 
злочини не має. Термін перебування на данній посаді – 1 рік 308 днів.

Члена Наглядової Ради Пастернак Надію Яківну (паспорт ВК 889510, виданий  Крас-
ноармійським МВ УМВС України в Донецькій області 02.03.2012 р.) на 3 роки. Частка, 
якою володіє в уставному капіталі  0,0012 %. Судимості за посадові і корисливі злочини 
не має. Термін перебування на данній посаді – 1 рік 308 днів.

Голову Ревізійної комісії Мирошниченко Ірину Валеріївну (паспорт ВЕ 012359, вида-
ний Димитровським МВ УМВС України в Донецькій обл. 14.08.2001 р.) на 3 роки. Частка, 
якою володіє в уставному капіталі 0,0001 %. Судимості за посадові і корисливі злочини не 
має. Термін перебування на данній посаді – 1 рік 308 днів. 

Призначено: 
Голову Наглядової Ради Пастернак Надію Яківну (паспорт ВК 889510, виданий  Крас-

ноармійським МВ УМВС України в Донецькій області 02.03.2012 р.) на 3 роки. Частка, 

якою володіє в уставному капіталі  0,0012 %. Судимості за посадові і корисливі злочини 
не має. Протягом діяльності займала посади :інспектор з охорони праці та техніки 
безпеки,бухгалтер,приватний підприємець.

Члена Наглядової Ради Коржак Олену Миколаївну (паспорт ВС 089983, виданий Ди-
митровським МВ УМВС України в Донецькій обл. 16.12.1999 р.) на 3 роки. Частка, якою 
володіє в уставному капіталі 0,2165 %. Судимості за посадові і корисливі злочини не має. 
Протягом діяльності займала посади мастер ЕМО, зараз пенсіонер.

Члена Наглядової Ради Пастернак Олену Зіновіївну ( паспорт ВК 813047 , виданий 
Ворошиловським РВ Донецького МУ  ГУМВС України 22.06.2011р.) на 3 роки. Частка, 
якою володіє в уставному капіталі 0,0722 %. Судимості за посадові і корисливі злочини не 
має. Протягом діяльності займала посади зам.директора ТОВ «Юнона»,директор  
ТОВ «Юнона»

Ревізора Мирошниченко Ірину Валеріївну (паспорт ВЕ 012359, виданий Димитров-
ським МВ УМВС України в Донецькій обл. 14.08.2001 р.) на 3 роки. Частка, якою володіє 
в уставному капіталі 0,0001 %. Судимості за посадові і корисливі злочини не має. Протя-
гом діяльності займала посади головний бухгалтер ТОВ «Вікторія плюс».

В.о.председатель правления                                                                 Ткаченко А.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОАРМІйСЬКИй ЗАВОД «МАЯК»

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131529.
Місцезнаходження емітента: 89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Оноківці,  

вул.Головна, 57.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (03122)  3-55-54, 3- 43- 84
Електронна поштова адреса емітента: kanc@uz.energy.gov.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: www.energo.uz.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 30 квітня 2013 року  

(протокол №23 від 30.04.2013р.) відбулися наступні зміни у складі посадових осіб ПАТ «За-
карпаттяобленерго», а саме:

- звільнено голову Наглядової  ради  Тинного Ігоря Владиславовича    (паспорт: серія СН 
№566034, виданий  Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 22.07.1997р.). Часткою  у 
статутному капіталі товариства не володіє. Строк перебування на посаді з 17.04.2012р. Поса-
дова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
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№86, 13 травня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

- звільнено члена Наглядової  ради  Шкуру В’ячеслава Петровича    (паспорт: серія СН 
№389716, виданий Московським РУ ГУ МВС України  в м.Києві, 20.02.1997р.).  Володіє 
часткою 0,00001% у статутному капіталі товариства. Строк перебування на посаді з 
17.04.2012р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини.

- звільнено члена Наглядової  ради Компанію з обмеженою відповідальністю «ФОСТІ-
ВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) (реєстраційний код-295073, 
адреса: вул. Антуполес, 28, Лакатамія, поштовий індекс 2301, Нікосія, Кіпр), яка володіє 
часткою 9,9379%  у статутному капіталі товариства. Строк перебування на посаді з 
17.04.2012р.

- звільнено Члена Наглядової  ради Компанію з обмеженою відповідальністю «АКТУ-
ЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) (реєстраційний код-295113, адре-
са: вул. Нікоклеус, 8, кв./офіс 301, Каймаклі, поштовий індекс 1037, Нікосія, Кіпр), яка 
володіє часткою 4,608%  у статутному капіталі товариства. Строк перебування на посаді з 
17.04.2012р.

- звільнено члена Наглядової  ради Крохіну Надію Миколаївну (паспорт: серія СН  №282641, 
виданий  Московським РУ ГУМВС м.Києва, 24.10.1996р.).  Володіє часткою 0,0000016% у ста-
тутному капіталі товариства. Строк перебування на посаді з 17.04.2012р. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

- звільнено члена Наглядової  ради  Самченка Олександра Миколайовича    (паспорт: серія 
ЕА №132389, виданий  Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській обл., 
31.07.1996р.). Часткою  у статутному капіталі товариства не володіє. Строк перебування на 
посаді з 17.04.2012р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини.

- звільнено члена Наглядової  ради  Чередніченка Олександра Григоровича    (паспорт: 
серія СК №711061, виданий  Білоцерківським РВ ГУ МВС України в Київській області, 
07.02.1998р.). Часткою  у статутному капіталі товариства не володіє. Строк перебування на 
посаді з 17.04.2012р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини.

- призначено членом Наглядової ради, юридичну особу Компанію з обмеженою відпові-
дальністю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) (реєстраційний 
код-295113, адреса: вул. Нікоклеус, 8, кв./офіс 301, Каймаклі, поштовий індекс 1037, Нікосія, 
Кіпр), яка володіє часткою 4,608%  у статутному капіталі товариства. Призначення посадової 
особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
від 30.04.2013р. Строк, на який призначено посадову особу - 3 (три) роки. 

- призначено членом Наглядової ради, юридичну особу Компанію з обмеженою відпові-
дальністю «ФОСТІВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) (реєстраційний 
код-295073, адреса: вул. Антуполес, 28, Лакатамія, поштовий індекс 2301, Нікосія, Кіпр), яка 
володіє часткою 9,9379%  у статутному капіталі товариства. Призначення посадової особи 
виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» від 
30.04.2013р. Строк, на який призначено посадову особу - 3 (три) роки.

- призначено членом Наглядової ради  Попова Сергія Андрійовича (паспорт: серія СА 
№138514, виданий Енергодарським МВ УМВС України  в Запорізькій обл., 02.03.1996р.). При-

значення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «За-
карпаттяобленерго» від 30.04.2013р. Часткою  у статутному капіталі товариства не володіє. 
Строк, на який призначено посадову особу - 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: віце-президент НАК «Енер-
гетична компанія України», генеральний директор ВАТ «Центренерго».

- призначено членом Наглядової  ради Крохіну Надію Миколаївну (паспорт: серія СН  
№282641, виданий  Московським РУ ГУМВС м.Києва, 24.10.1996р.).  Володіє часткою 
0,0000016% у статутному капіталі товариства. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» від 30.04.2013р. Строк, 
на який призначено посадову особу - 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: головний спеціаліст відділу орга-
нізації та координації роботи загальних зборів департаменту правового забезпечення та кор-
поративного управління НАК «Енергетична компанія України», головний спеціаліст відділу 
організації та координації роботи загальних зборів департаменту корпоративного управління  
НАК «Енергетична компанія України».

- призначено членом Наглядової ради  Тинного Ігоря Владиславовича    (паспорт: серія СН 
№566034, виданий  Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 22.07.1997р.). Призначення 
посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаття-
обленерго» від 30.04.2013р. Часткою  у статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на 
який призначено посадову особу - 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: директор ТОВ «Енергетична Україна 
ТВ», виконавчий директор ТОВ «Ай Ві Ті Інвестментс», директор ТОВ «Центр економічних іні-
ціатив».

- призначено членом Наглядової ради  Пермякову Олену Володимирівну    (паспорт: серія 
СН №636524, виданий  Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 23.10.1997р.). Призна-
чення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «За-
карпаттяобленерго» від 30.04.2013р. Часткою  у статутному капіталі товариства не володіє. 
Строк, на який призначено посадову особу - 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: директор ТОВ «Центр еконо-
мічних ініціатив». 

- призначено членом Наглядової ради  Чередніченка Олександра Григоровича    (паспорт: 
серія СК №711061, виданий  Білоцерківським РВ ГУ МВС України в Київській області, 
07.02.1998р.). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» від 30.04.2013р. Часткою  у статутному капіталі това-
риства не володіє. Строк, на який призначено посадову особу - 3 (три) роки.  Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: дирек-
тор ТОВ «Інтершарм», директор ТОВ «Ніко і К», директор ТОВ «Аструм-Т».

Голову Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»  буде обрано на першому її засіданні 
з числа призначених  членів Наглядової ради товариства.

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

Генеральний директор                                                                                    В.В. Петров
08.05.2013р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРСИБ РIАЛ IСТЕйТ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34300166
1.4. Місцезнаходження емітента: 04071, Україна, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39, оф. 227
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: +38 044 537 50 74
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ekaterina.nebozhak@ukrsibfunds.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.ukrsibfunds.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення «Про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів»: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АК-
ЦІй, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІй 

2. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Приватне акцiонерне товариство «УкрСиб Рiал Iстейт» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 

34300166, повідомляє про придбання однією особою усіх акцій Товариства та про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: пакет влас-
ника акцій АТ «КУА АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент», який становив 100,00 відсотків, ста-
новить 0,00 відсотків голосуючих акцій. 

Найменування юридичної особи, що придбала усі акції акціонерного товариства: Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Інноваційно-Інжинірингова Компанія «БУДФІНКОН-
САЛТИНГ» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, що придбала усі акції акціонерного 
товариства: 36087718

Дата зарахування акцій товариства на рахунок у цінних паперах цієї особи (дата при-
дбання однією особою усіх акцій): 29.04.2013 

Розмір пакета акцій акціонера з урахуванням розміру збільшення: 100,00 відсотків голо-
суючих акцій 

Дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів (за на-
явності) 30.04.2013 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади:
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ______________ Скуратовський А. Л.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
07.05.2013 р.

М. П. (дата)

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: 1.1. Відкрите акціонерне товариство «Гідромеханізація»
Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство1.2. 
Місцезнаходження емітента: 07300, Київська область, м.Вишгород, Проммайдан-1.3. 

чик
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 046286461.4. 
Міжміський код, телефон та факс емітента: 08296541641.5. 
Електронна поштова адреса: gidromeh@ukrpost.ua1.6. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 1.7. 

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

2. Текст Повідомлення:
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідромеханізація» від 30.04.2013 року 

(Протокол №14) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента з 30.04.2013р.: 1) 
звільнено (відкликано) з посади Члена Наглядової ради – Філоненко Микола Олександро-
вич, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,1084%, перебував на посаді з 
16.12.2004р.; 2) призначено (обрано) на термін 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Зі-
нича Сергія Анатолійовича, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,1888%, попе-
редня посада: головний механік ВАТ «Гідромеханізація»; 3) подовжено строк дії повнова-
жень (обрано) на наступний термін 5 років Голови Правління Колодзяна Юрія Дмитровича, 
володіє часткою в статутному капіталі емітента 12,0990%, попередня посада: Голова Прав-
ління ВАТ «Гідромеханізація». На дату складання особливої інформації посада члена На-
глядової ради залишається вакантною.

Згідно рішення Наглядової ради ВАТ «Гідромеханізація» від 30.04.2013 року (Протокол 
№2) прийнято рішення про зміну складу Правління товариства: 1) звільнено (відкликано) за 
власним бажанням (ст.38 КЗпП України) з посади Члена Правління Перебатова Олександра 
Сергійовича, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,1835%, перебував на посаді з 
08.02.1995р.; 2) призначено (обрано) на термін 5 років на посаду: Члена Правління Богдано-
ву Тетяну Володимирівну, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0644%, попере-
дня посада: головний бухгалтер ВАТ «Гідромеханізація»; Члена Правління Колоянова Павла 
Вікторовича, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0483%, попередня посада: 
начальник Київської дільниці ВАТ «Гідромеханізація».

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, зго-
ди на розкриття персональних даних не надали.

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

ленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова Правління                                                                  Колодзян Юрій Дмитрович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №86, 13 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРСИБ РIАЛ IСТЕйТ» 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому 

виданні) 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»УКРСИБ 
РIАЛ IСТЕйТ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34300166
1.4. Місцезнаходження емітента: 04071, Україна, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39,  

оф. 227
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: +38 044 537 50 74
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ekaterina.nebozhak@ukrsibfunds.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.ukrsibfunds.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення «Про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів»: ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПО-
САДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА 

2. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Приватне акцiонерне товариство «УкрСиб Рiал Iстейт» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 

34300166, повідомляє про прийняття рішення про зміну складу посадових осіб (Рішення 
акціонера № 6/13 від 29.04.2013 р). Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 
у зв’язку з придбанням однією особою усіх акцій Товариства та про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: пакет власника акцій АТ «КУА 
АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент», який становив 100,00 відсотків, становить 0,00 відсотків 
голосуючих акцій. Найменування юридичної особи, що придбала усі акції акціонерного то-
вариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційно-Інжинірингова Компанія 
«БУДФІНКОНСАЛТИНГ» (код за ЄДРПОУ 36087718, дата зарахування акцій товариства на 
рахунок у цінних паперах цієї особи (дата придбання однією особою усіх акцій): 29.04.2013, 
розмір пакета акцій акціонера з урахуванням розміру збільшення: 100,00 відсотків голосу-
ючих акцій)

На підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера № 6/13 від 29.04.2013 р.) 
29.04.2013 р. припинено повноваження Голови Правління ПрАТ «УкрСиб Рiал Iстейт» Зу-
барєва Миколи Олексйовича (паспорт: МК 858695 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ 
УМВС в Харкiвськiй областi 17.04.1998 р.), який перебував на цій посаді 1 день. Зубарєв М.О. 
не володіє акціями емітента та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.

На посаду Голови Правління ПрАТ «УкрСиб Рiал Iстейт» на підставі рішення Рішення 
акціонера № 6/13 від 29.04.2013 р обрано Скуратовського Андрія Леонідовича, який про-
живає (зареєстрований) за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, буд.5-Б, кВ.6 паспорт серії СО 
№ 883825, виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний но-
мер 2839715934. Скуратовський А. Л. не володіє акціями емітента та не має непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності п. Скуратовський А. Л 
обіймав такі посади: Голова Правління ПрАТ «УкрСиб Рiал Iстейт»

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади:
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ _____________ Скуратовський А. Л.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
07.05.2013 р.

М. П. (дата)

Повідомлення
Про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: 1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»

Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство1.2. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00165698 1.3. 
Місцезнаходження емітента: 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141.1.4. 
Міжміський код, телефон та факс: (048) 723-44-92, (048) 741-31-28.1.5. 
Електрона поштова адреса: 1.6. 00165698@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 1.7. 

розкриття інформації: http://00165698.smida.gov.ua
Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація 1.8. 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу ІІІ цього Положення: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
 Рішення про обрання Голови Ревізійної комісії прийнято на засіданні Ревізійної комісії 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕР-
ВОНА ГВАРДІЯ»» 29 квітня 2013 року ( Протокол від 29.04.2013 р.).

 Призначено на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» Барсука 
Костянтина Олександровича (паспорт МН 047400, виданий Лозінським МРВ УМВС України в 
Харківській обл., 09.06.2001 р.) на підставі рішення Ревізійної комісії від 29.04.2013 р. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк 
на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – Директор ТОВ «РАЗАР».

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

 Голова Правління ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»                                    В.А.Чередник

ПРИВАТНЕ ЧЕРНIГIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ЧЕРНIГIВТУРИСТ»

(код за ЄДРПОУ- 14221225, місцезнаходження:  
14027, м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 103, тел:  (04622) 3-06-82 , 

e-mail - hotel@turist.cn.ua , власна web-сторінка - 
www.chernigivturist.nr-avers.com.ua ) 

Повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента.
Посадова особа Голова Наглядової ради Санченко Сергiй Павлович (паспорт: серiя СК 

номер 850300 виданий К-Святошинським РВ ГУМВС України в Київськiй обл. 04.06.1998) 
звiльнена 30.04.2013 р. рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ «Чернiгiвтурист»  
№ Р-14-6 вiд 30.04.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 18.04.2012 р. Посадова особа є 
представником акцiонера-юридичної особи ПрАТ «Укрпрофтур». Звiльнена у зв'язку з 
розiрвання трудових вiдносин з ПрАТ «Укрпрофтур».

 Посадова особа Член Наглядової ради Доротич Сергiй Iванович (паспорт: серiя МЕ но-
мер 698137 виданий Шевченкiвським РУ ГУМВС України в м. Києвi 09.08.2005) звiльнена 
30.04.2013 р. рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ «Чернiгiвтурист» № Р-14-6 вiд 
30.04.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 18.04.2012 р. Посадова особа є представни-
ком акцiонера-юридичної особи ПрАТ «Укрпрофтур». Звiльнена у зв’язку з розiрвання тру-
дових вiдносин з ПрАТ «Укрпрофтур». 

Посадова особа Член Наглядової ради Богдан Микола Андрiйович (паспорт: серiя НК 
номер 730799 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 07.12.1999) 
звiльнена 30.04.2013 р. рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ «Чернiгiвтурист»  
№ Р-14-6 вiд 30.04.2013 р. на вимогу ПрАТ «Укрпрофтур», який володiє 99,793 % статутно-
го капiталу, у зв’язку з бездiяльнiстю. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 18.04.2012 р. Посадова осо-
ба є представником акцiонера-юридичної особи - Федерацiя профсоюзних органiзацiй 
Чернiгiвської обл. 

Посадова особа Член Наглядової ради Титенок Володимир Микитович (паспорт: серiя 
НК номер 239940 виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 
23.12.1996) звiльнена 30.04.2013 р. рiшенням позачергових Загальних зборiв  
ПрАТ «Чернiгiвтурист» № Р-14-6 вiд 30.04.2013 р. на вимогу ПрАТ «Укрпрофтур», який 
володiє 99,793 % статутного капiталу, у зв’язку з бездiяльнiстю. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на 
посадi з 18.04.2012 р. Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи - 
Федерацiя профсоюзних органiзацiй Чернiгiвської обл. 

Посадова особа Член Наглядової ради Петренко Микола Гнатович (паспорт: серiя НК 
номер 137627 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 10.09.1996) 
звiльнена 30.04.2013 р. рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ «Чернiгiвтурист»  
№ Р-14-6 вiд 30.04.2013 р. на вимогу ПрАТ «Укрпрофтур», який володiє 99,793 % статутно-
го капiталу, у зв’язку з бездiяльнiстю. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 18.04.2012 р. Посадова осо-
ба є представником акцiонера-юридичної особи - Федерацiя профсоюзних органiзацiй 
Чернiгiвської обл. 

Посадова особа Член Наглядової ради Приватне акцiонерне товариство «Укрпрофтур» 
(код за ЄДРПОУ 02605473, свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А01 номер 400145 
видане Днiпровською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 07.06.2002) при-
значена 30.04.2013 р. Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ «Чернiгiвтурист»  
№ Р-14-6 вiд 30.04.2013 р. термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 99.79300%. У посадових осiб ПрАТ «Укрпрофтур» непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження будуть здiйснюватись через п’ять 
представникiв, дiючих на пiдставi довiреностей. 

Голова правлiння                 Дмитренко Сергiй Михайлович 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрАТ «КЗТО»
29.04.2013р. відповідно протоколу №1 рішення загальних зборів акціонерів Приватно-

го акціонерного Товариства «Красноармійський завод технологічного обладнання»
Звільнено:
Голову Наглядової Ради Пастернак Олену Зіновіївну ( паспорт ВК 813047 , виданий 

Ворошиловським РВ Донецького МУ  ГУМВС України 22.06.2011р.) згідно поданої за-
яви. Частка, якою володіє в уставному капіталі  94,8981 %. Судимості за посадові і 
корисливі злочини не має. Термін перебування на данній посаді -  1рік 308 днів.

Голову Ревізійної комісії Полянську Світлану Володимирівну(паспорт ВС 
522324,виданий Красноармійським МВ УМВСУ  в Донецькій області 07.11.2000р.) 
згідно поданої заяви. Частка, якою володіє в уставному капіталі  0,0012 %. Судимості 
за посадові і корисливі злочини не має. Термін перебування на данній посаді – 1 рік 
308 днів.

Призначено: 
Голову Наглядової Ради Полянську Світлану Володимирівну (паспорт ВС 

522324,виданий Красноармійським МВ УМВСУ  в Донецькій області 07.11.2000р.) на 
3 роки. Частка, якою володіє в уставному капіталі  0,0012 %. Судимості за посадові і 
корисливі злочини не має. Протягом діяльності займала посади головного бухгалтера 
ТОВ «ВЕГА».

Ревізора Кізілова Олега Вікторовича (паспорт ВС 245765,виданий Красноармій-
ським МВ УМВСУ  в Донецькій області 23.03.2000р.) на 3 роки. Частка, якою володіє 
в уставному капіталі  0,0012 %. Судимості за посадові і корисливі злочини не має. 
Протягом діяльності займав посади директора ТОВ «Юнона»,ТОВ «Пік».

Председатель правления                                                                Ткаченко А.В.
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№86, 13 травня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛУСЬКИй ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАШИН» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МА-

ШИН»
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
01267876
1.4. Місцезнаходження емітента 
77300 м. Калуш Б.Хмельницького , 79
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
0347223073 0347223074
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
bydmash-kalysh@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації 
emitent.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або ін-

формація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Поло-
ження. 

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

Згідно повідомлення зберігача цінних паперів ТОВ «Західний реєстр» вих  
№ 25/13 від 29.04.2013 року отриманого емітентом 07.05.2013 року стало відомо 
про зміни власників іменних цінних паперів публічного акціонерного товариства 
«Калуський завод будівельних машин» (ЄДРПОУ 01267876), яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій емітента, а саме:

Пакет акцій фізичної особи збільшився на 171 голосуючих акцій  ПАТ «Калусь-
кий завод «Будмаш»(0,2958% голосуючих акцій) і становить 8870голосуючих ак-
цій (15,3415% голосуючих акцій). 

Пакет акцій фізичної особи збільшився на 172 голосуючих акцій  ПАТ «Калусь-
кий завод «Будмаш»(0,2975% голосуючих акцій) і становить 8950 голосуючих ак-
цій (15,4799% голосуючих акцій).

Пакет акцій фізичної особи збільшився на 171 голосуючих акцій  ПАТ «Калусь-
кий завод «Будмаш»(0,2958% голосуючих акцій) і становить 8194 голосуючих ак-
цій (14,1723% голосуючих акцій).

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

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

3.2.
Генеральний директор __________ Хмарник А.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 07.05.2013

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАПIТАЛ-ВОЛИНЬ» 

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПIТАЛ-
ВОЛИНЬ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32963969
1.4 Місцезнаходження емітента: 43023, м.Луцьк, Карбишева,1
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: 0332780143 0332780143
1.6 Електронна поштова адреса емітента: vzth@mail.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 30.04.2013р.
2.2. Повідомлення розміщено на сторінці www.capital-volyn.at.ua в мережі Інтернет 

30.04.2013р. 
3. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій
30 квітня 2013 р. ПрАТ «Капітал-Волинь» отримало зведений обліковий реєстр власни-

ків ЦП. 
Згідно отриманої інформації: виявлено зміни на рахунку власника «Фізична особа», 

пакет акцій зменшився на 67 059 600 штук (50,48 % голосуючих акцій) і становить  
37 624 400 штук (28,33 % голосуючих акцій). З’явився власник - Товариство з обмеженою 
відповідальністю«ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ: 38527489; місцезнахо-
дження: м. Луцьк вул. Ковельська,150), що володіє 67 059 600 шт. акцій і становить 50,49 % 
від статутного капіталу Емітента.

Директор                    Павловський Е. Р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРТЕЛЕКОМ» 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

Повне найменування емітента:    Публічне акціонерне товариство  «Укртелеком»
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента :   21560766
Місцезнаходження емітента:  01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18
Міжміський код, телефон та 
факс емітента:   (044) 226-25-41 (044) 234-39-57
Електронна поштова адреса 
емітента:   ukrtelecom@ukrtelecom.ua
Веб-сайт емітента:   www.ukrtelecom.ua
Вид особливої інформації:  Інформація про факти лістингу/делістингу
   цінних паперів на фондовій біржі

Текст повідомлення: 
 Облігації ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) пройшли процедуру лістингу і включені 

30.04.2013р. до 2-го рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» відповідно до 
Рішення Котирувальної комісії № 905 від 29.04.2013р. Облігації іменні, відсоткові, незабез-
печені (звичайні), серії O, P, Q. Кожна облігація номінальною вартістю - 50000 грн. Форма 
існування – бездокументарна. Випуски облігацій зареєстровано 04.05.2012р. Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості 10 000 шт. (серія O – 2000 шт., 
серія P – 4000 шт., серія Q – 4000 шт.). Свідоцтва про реєстрацію випусків облігацій: серія O 
– № 42/2/12, серія P – № 43/2/12, серія Q – № 44/2/12. Заяву про включення облігацій у ліс-
тинг ПАТ «Українська біржа» подано Правлінням товариства 29.04.2013р. 

Т.в.о. Голови Правління ПАТ «Укртелеком»                                          С.М. Васьківський

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДАРНИЦЬКИй ПЛОДООВОЧЕВИй КОМБІНАТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

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

плодоовочевий комбінат»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22943989
1.4. Місцезнаходження емітента 02088, Україна, Дарницький р-н, м. Київ, вул. Ле-

ніна, 42
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента /044/ 354 09 57
1.6. Електронна поштова адреса емітента uno@co.bayadera.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації немає
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення. Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Головою Правління «08» травня 2013 року.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу № 2 від «08» травня 2013 

року. 
Підстава для прийняття рішення – заява Калініченко О.М. від «08» травня 2013 

року про звільнення з посади за угодою сторін, згідно п.1. ст. 36 КЗпП України. 
Посадова особа Калініченко Олена Михайлівна (згоди на розкриття паспортних 

даних не надано), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03 квітня 2012 року по 

08.05.2013 року.
В зв’язку зі звільненням з посади головного бухгалтера Калініченко Олени Михай-

лівни та наявністю вакантної посади, наказом Голови Правління № 3 від «08» травня 
2013 року Сизоненко Марину Валеріївну прийнято на посаду Головного бухгалтера 
ПАТ «Дарницький плодоовочевий комбінат». Призначення посадової особи виконано 
на підставі Наказу № 3 від 08.05.2013 року. Підстава для прийняття рішення – заява 
Сизоненко Марини Валеріївни від 08 травня 2013 року. Посадова особа Сизоненко 
Марина Валеріївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) призначена на 
посаду Головний бухгалтер. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: на невизначений (до звільнення). Інші посади, які обіймала особа протя-
гом своєї діяльності:

З 08.10.2009 – 17.11.2010: ТОВ «Фрунзе – Будіндустрія», бухгалтер, 
З 14.03.2011 – 31.10.2011: ТОВ фірма «САВ ЛТД» - бухгалтер,
З 07.11.2011 – 19.01.2012: ТОВ «Національні алкогольні традиції» - бухгалтер, 
З 20.01.2012 – 07.05.2013: ТОВ «Алкогольні традиції» - бухгалтер. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0%. 

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління __________________________________ О.С.Лозбіньов
                                                           (підпис)                        «08» травня 2013 року 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ТЕХСЕРВIС”

Додаток 14 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТЕХСЕРВIС"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03737652

1.4. Місцезнаходження емітента 85500 Донецька обл. Великоновосiлкiвський 
р-н смт.Велика Новосiлка вул. Горького буд. 
51

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06243) 21543 21543

1.6. Електронна поштова адреса емітента tehservis@i.ua; tehservis2010@meta.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://www.tehservice.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Посадова особа Голова Наглядової ради Доценко Анатолiй Анатолiйович (паспорт 

серії ВА № 425722, видано Старобешівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій об-
ласті 24.07.1996) звiльнений з посади згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХСЕРВIС» вiд 
30.04.2013р . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1 (одна) акцiя, 
яка дорiвнює 0.00019%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.09.2009р. по 
30.04.2013р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Копiлевiч Григорiй Якович (паспорт серії ВЕ 
№ 524750, видано Калінінським РВ УМВС України в Донецкій обл. 13.11.2001) 
звiльнений з посади згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХСЕРВIС» вiд 30.04.2013р . Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1 (одна) акцiя, яка дорiвнює 
0.00019%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.09.2009р по 30.04.2013р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кулiнiч Олег Володимирович (паспорт серія 
ВК N 456601 виданий Артемівським МВ ГУМВС України в Донецькій області, 
17.01.2008) звiльнений з посади згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХСЕРВIС» вiд 30.04.2013р . 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1 (одна) акцiя, яка дорiвнює 
0.00019%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.09.2009р. по 30.04.2013р. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Доценко Анатолiй Анатолiйович (паспорт 
серії ВА № 425722, видано Старобешівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій об-
ласті 24.07.1996) призначений на посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу  
№ 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв та згідно Протоколу № 1/2013-3 засідан-
ня Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХСЕРВIС» вiд 
30.04.2013р . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1 (одна) акцiя, 
яка дорiвнює 0.00019%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: менеджер, мене-
джер по збуту, комерцiйний директор. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кулiнiч Олег Володимирович (паспорт серія 
ВК N 456601 виданий Артемівським МВ ГУМВС України в Донецькій області, 
17.01.2008) призначений на посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу  
№ 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ТЕХСЕРВIС» вiд 30.04.2013р . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 1 (одна) акцiя, яка дорiвнює 0.00019%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
робочий, економiст, менеджер, менеджер по збуту . 

Посадова особа Член Наглядової ради Яворський Андрiй Михайлович (паспорт 
серія ВА №925467, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій об-
ласті 19.08.1997) призначений на посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу 
№ 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ТЕХСЕРВIС» вiд 30.04.2013р . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом своєї дiяльностi: з 03.06.2008р., ФОП Яворський А.М. , з 11.08.2008р., 
ТОВ «Акацiя-2008» - директор; з 11.08.2008р., ТОВ «АСТРОСТАРЗ» - директор., з 
07.11.2008р, ТОВ «ЕСТАРС» - директор; з 07.11.2008р., ТОВ «АРСБОНУТ» директор; 
з 27.07.2010р., ТОВ «СВIТЛЕНД» - директор; з 2008р., ТОВ «ДРIМВУД» - директор. 

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Бучинський Аркадiй Володимирович
 М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери!
ПАТ «УКРСОЦБАНК» повідомляє підсумки голосування з питань порядку денного річних 

Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК», що відбулись 23.04.2013 року.
Всього для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» зареєстрова-

но 25 акціонерів (їх представників) із загальною кількістю простих (голосуючих) акцій  
17 868 558 228 штук. Кворум річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
23.04.2013 року склав 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів  
ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Питання 1. «Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Вирішили: «Обрати Лічильну комісію у складі 9 – ти осіб: Голова Лічильної комісії – Рудєв 

М.М. Члени Лічильної комісії: Рубанко О.О., Главатських В.В., Сироватка Н.В., Мисель Н.С., 
Хуторна О.В., Суперфін Л.М., Білан Г.М., Кучеренко Ю.В. 

Повноваження обраного складу Лічильної комісії діють до обрання її нового складу на 
наступних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 556 768 голосів, або 99,99999183%; «Проти» - 0 го-
лосів, або 0,00000000% ; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» -  
460 голосів, або 0,00000257%; «Не голосували» - 0 голосів, або 0,00000000%.

Питання 2. «Обрання голови та секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКР-
СОЦБАНК». 

Вирішили: 2.1. «Обрати головою річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
Голову Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» Тимонькіна Бориса Владиславовича». 2.2. «Обрати се-
кретарем річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» начальника відділу корпо-
ративних відносин та спеціальних проектів управління загально-правової підтримки юридич-
ного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Кирилову Ядвігу Романівну».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 556 768 голосів, або 99,99999183%; «Проти» - 0 го-
лосів, або 0,00000000%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» -  
460 голосів, або 0,00000257%; «Не голосували» - 0 голосів, або 0,00000000%.

Питання 3. «Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Вирішили: «Затвердити регламент річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Підсумки голосування: «За» - 17 868 557 228 голосів, або 99,99999440 %; «Проти» -  

0 голосів, або 0,00000000%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» -  
0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 0 голосів, або 0,00000000%.

Питання 4. «Затвердження звіту Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» про виконання основних 
напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 2012 рік, та визначення основних 
напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2013 рік». 

Вирішили: «Затвердити звіт Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» про виконання основних на-
прямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 2012 рік, та основні напрями діяль-
ності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2013 рік».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 556 228 голосів, або 99,99998881%; «Проти» - 0 го-
лосів, або 0,00000000%; «Утримались» - 2 000 голосів, або 0,00001119%; «Недійсні» - 0 голо-
сів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 0 голосів, або 0,00000000%.

Питання 5. «Затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК» про 
результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік». 

Вирішили: «Затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК» про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік та висновок про 
відповідність поданих для затвердження Звіту про фінансовий стан ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 
2012 рік та Звіту про прибутки і збитки ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, складених у відповід-
ності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, дійсному стану справ».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 066 028 голосів, або 99,99724544%; «Проти» -  
1 000 голосів, або 0,00000560%; «Утримались» - 5 200 голосів, або 0,00002910%; «Недійсні» -  
0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 486 000 голосів, або 0,00271986%.

Питання 6. «Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік». 
Вирішили: «Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 066 028 голосів, або 99,99724544%; «Проти» -  
1 000 голосів, або 0,00000560%; «Утримались» - 5 200 голосів, або 0,00002910%; «Недійсні» -  
0 голосів, або 0.00000000%; «Не голосували» - 486 000 голосів, або 0,00271986%.

Питання 7. «Затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік та заходів за результатами розгляду 
вищезазначених висновків». 

Вирішили: 7.1. «Затвердити звіт зовнішнього аудитора – незалежної аудиторської фірми 
«Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» про результати аудиторської перевірки річної 
фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік та висновок про достовірність в усіх 
суттєвих аспектах поданої для затвердження річної фінансової звітності, складеної за Міжна-
родними стандартами фінансової звітності, а також її відповідність дійсному фінансовому 
стану ПАТ «УКРСОЦБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2012 року». 7.2. «У зв’язку з від-
сутністю суттєвих зауважень незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товари-
ство «КПМГ Аудит» стосовно результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» за 2012 рік, розробку заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми 
«Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» визнати недоцільною».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 070 228 голосів, або 99,99726894%; «Проти» -  
1 000 голосів, або 0,00000560%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» -  
0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 486 000 голосів, або 0,00271986%.

Питання 8. «Затвердження висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, включаючи його дочірні 
підприємства, та заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків». 

Вирішили: 8.1. «Затвердити звіт зовнішнього аудитора – незалежної аудиторської фірми 
«Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» про результати аудиторської перевірки річної 
консолідованої фінансової звітності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, включаючи його дочірні 
підприємства, та висновок про достовірність в усіх суттєвих аспектах поданої для затвердження 
річної консолідованої фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності, а також її відповідність дійсному фінансовому стану ПАТ «УКРСОЦБАНК» станом на 
кінець дня 31 грудня 2012 року». 8.2. «У зв’язку з відсутністю суттєвих зауважень незалежної 
аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» стосовно консолідованих 
результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, включаючи 

його дочірні підприємства, розробку заходів за результатами розгляду висновків аудиторської 
фірми «Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» визнати недоцільною».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 070 228 голосів, або 99,99726894%; «Проти» -  
1 000 голосів, або 0,00000560%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» -  
0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 486 000 голосів, або 0,00271986%.

Питання 9. «Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» за 2012 рік». 

Вирішили: «Затвердити фінансовий звіт ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, складений за 
Міжнародними стандартами фінансової звітності, та результати діяльності ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» за 2012 рік з наступними показниками: Валюта балансу за станом на кінець року, що 
закінчився 31 грудня 2012 року - 40 334 557 344 грн. (сорок мільярдів триста тридцять чотири 
мільйони п’ятсот п’ятдесят сім тисяч триста сорок чотири гривні); Фінансовий результат з 
чистим прибутком за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року - 14 807 217 грн. (чотирнадцять 
мільйонів вісімсот сім тисяч двісті сімнадцять гривень)».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 070 228 голосів, або 99,99726894%; «Проти» -  
1 000 голосів, або 0,00000560%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» -  
0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 486 000 голосів, або 0,00271986%.

Питання 10. «Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів діяльності 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, включаючи його дочірні підприємства». 

Вирішили: «Затвердити консолідований фінансовий звіт ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, 
складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та результати діяльності  
ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, включаючи його дочірні підприємства, з наступними показни-
ками: Валюта балансу на кінець року, що закінчився 31 грудня 2012 року, - 40 242 118 032 грн. 
(сорок мільярдів двісті сорок два мільйони сто вісімнадцять тисяч тридцять дві гривні); Фінан-
совий результат з чистим прибутком за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, - 3 026 513 грн. 
(три мільйони двадцять шість тисяч п’ятсот тринадцять гривень)».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 070 228 голосів, або 99,99726894%; «Проти» -  
1 000 голосів, або 0,00000560%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недій-
сні» - 0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 486 000 голосів, або 0,00271986%.

Питання 11. «Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік. 
Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру». 

Вирішили: 11.1. «Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами 
діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 2012 році, згідно вимог нормативно-правових актів Націо-
нального банку України, за наступними напрямами використання: на виплату дивідендів за 
привілейованими акціями – 25,1 тис. грн.; відрахування до резервного фонду – 740,36 тис. 
грн.; залишок прибутку відрахувати до інших фондів банку». 11.2. «Нарахувати та виплатити 
дивіденди за привілейованими акціями в розмірі 5 (п’ять) відсотків від номінальної вартості 
кожної привілейованої акції, що відповідає 0,005 грн. на кожну привілейовану акцію, в поряд-
ку, визначеному Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК». Спо-
стережній Раді ПАТ «УКРСОЦБАНК» встановити дату складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів за привілейованими акціями, порядок та строк виплати дивідендів». 
11.3. «Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» у  
2012 році не нараховувати й не виплачувати».

Підсумки голосування: «За» - 17 865 717 628 голосів, або 99,98410280%; «Проти» -  
2 314 600 голосів, або 0,01295348%; «Утримались» - 40 000 голосів, або 0,00022386%; «Не-
дійсні» - 0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 486 000 голосів, або 0,00271986%.

Питання 12. «Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «УКР-
СОЦБАНК». 

Вирішили: 12.1. «Достроково припинити повноваження: Голови Спостережної Ради  
ПАТ «УКРСОЦБАНК» Віллібальда Чернко (Willibald Cernko), та членів Спостережної Ради  
ПАТ «УКРСОЦБАНК»: Джанні Франко Папа (Gianni Franco Papa); Массіміліано Фоссаті 
(Massimiliano Fossati); Гаральд Вертнег (Harald Vertneg); Паоло Чедерле (Paolo Cederle); Фабіо 
Форнаролі (Fabio Fornaroli); Доріс Томанек (Doris Tomanek); Лоренцо Джанотті (Lorenzo 
Gianotti)». 12.2. «Рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» вступає в силу з моменту обрання нового складу Спостережної Ради  
ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом кумулятивного голосування у кількості, визначеній цими річни-
ми Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Підсумки голосування: «За» - 17 868 020 853 голоси, або 99,99699262%; «Проти» - 0 голо-
сів, або 0,00000000%; «Утримались» - 51 375 голосів, або 0,00028752%; «Недійсні» - 0 голо-
сів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 486 000 голосів, або 0,00271986%.

Питання 13. «Про затвердження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Вирішили: «Затвердити склад Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» у кількості 8 осіб». 
Підсумки голосування: «За» - 17 868 020 853 голоси, або 99,99699263%; «Проти» -  

333 голоси, або 0,00000186%; «Утримались» - 51 042 голоси, або 0,00028565%; «Недійсні» -  
0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 486 000 голосів, або 0,00271986%.

Питання 14. «Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирішили: «Обрати членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»: Джанні Франко 

Папа (Gianni Franco Papa) - кількість голосів отриманих «За» - 17 951 560 036 голосів, Віллібальд 
Чернко (Willibald Cernko) - «За» - 17 888 145 623 голоси, Лоренцо Джанотті (Lorenzo Gianotti) - 
«За» - 17 848 353 973 голоси, Доріс Томанек (Doris Tomanek) - «За» - 17 848 353 673 голоси, 
Паоло Чедерле (Paolo Cederle) - «За» - 17 846 867 517 голосів, Гаральд Вертнег (Harald Vertneg) - 
«За» - 17 846 853 573 голоси, Юрген Кулльнігг (Juergen Kullnigg) - «За» - 17 846 853 573 голо-
си, Фабіо Форнаролі (Fabio Fornaroli) - «За» - 17 846 853 573 голоси.

Питання 15. «Обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Вирішили: «Обрати Головою Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» Віллібальда Чернко 

(Willibald Cernko)». 
Підсумки голосування: «За» - 17 855 440 364 голоси, або 99,92658689%; «Проти» - 0 голо-

сів. або 0,00000000%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» - 0 голосів, 
або 0,00000000%; «Не голосували» - 13 116 864 голоси, або 0,07340751%.

Питання 16. «Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з Головою 
та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». Обрання уповноважених осіб для 
підписання цих договорів. Встановлення розміру винагороди Голови та інших членів Спосте-
режної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». 

Вирішили: 16.1. «Не встановлювати винагороду за виконання функцій члена (голови) Спо-
стережної Ради Голові Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» Віллібальду Чернко (Willibald 

ПАТ «УКРСОЦБАНК»



22

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №86, 13 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Cernko) та членам Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» Джанні Франко Папа (Gianni Franco 
Papa), Юргену Кулльніггу (Juergen Kullnigg), Гаральду Вертнегу (Harald Vertneg), Паоло Чедерле 
(Paolo Cederle), Фабіо Форнаролі (Fabio Fornaroli), Доріс Томанек (Doris Tomanek)». 16.2. «Вста-
новити щорічну винагороду за виконання функцій члена Спостережної Ради в розмірі 10 000,00 
(десять тисяч) євро члену Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» Лоренцо Джанотті (Lorenzo 
Gianotti)». 16.3. «Затвердити: − умови безоплатних цивільно-правовових договорів для укладен-
ня з Головою Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» Віллібальдом Чернко (Willibald Cernko) та 
членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» Джанні Франко Папа (Gianni Franco Papa), Юр-
геном Кулльніггом (Juergen Kullnigg), Гаральдом Вертнегом (Harald Vertneg), Паоло Чедерле 
(Paolo Cederle), Фабіо Форнаролі (Fabio Fornaroli), Доріс Томанек (Doris Tomanek); − умови оплат-
ного цивільно-правового договору для укладення з членом Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» Лоренцо Джанотті (Lorenzo Gianotti)». 16.4. «Обрати Голову Правління ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» Тимонькіна Бориса Владиславовича та Першого заступника Голови Правління ПАТ 
«УКРСОЦБАНК» Граціано Камелі особами, що уповноважуються на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Підсумки голосування: «За» - 17 855 440 364 голоси, або 99,92658689%; «Проти» - 0 голо-
сів, або 0,00000000%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» - 0 голосів, 
або 0,00000000%; «Не голосували» - 13 116 864 голоси, або 0,07340751%.

Питання 17. «Внесення змін до «Положення про Загальні Збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його нової редакції». 

Вирішили: «Внести зміни до «Положення про Загальні Збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», виклавши його в новій редакції». 

Підсумки голосування: «За» - 17 853 133 364 голоси, або 99,91367594%; «Проти» -  
2 307 000 голосів, або 0,01291095%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» 
- 0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 13 116 864 голоси, або 0,07340751%. 

Питання 18. «Внесення змін до «Положення про Спостережну Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його нової редакції». 

Вирішили: «Внести зміни до «Положення про Спостережну Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», виклавши його в новій редакції».

Підсумки голосування: «За» - 17 855 440 364 голоси, або 99,92658689%; «Проти» - 0 голо-
сів, або 0,00000000%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недійсні» - 0 голосів, 
або 0,00000000%; «Не голосували» - 13 116 864 голоси, або 0,07340751%.

Питання 19. «Внесення змін до «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його нової редакції». 

Вирішили: «Внести зміни до «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», виклавши його в новій редакції».

Підсумки голосування: «За» - 17 853 133 364 голоси, або 99,91367594%; «Проти» - 
 2 307 000 голосів, або 0,01291095%; «Утримались» - 1 000 голосів, або 0,00000560%; «Недій-
сні» - 0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 13 116 864 голоси, або 0,07340751%.

Питання 20. «Внесення змін до «Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його нової редакції». 

Вирішили: «Внести зміни до «Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», виклавши його в новій редакції».

Підсумки голосування: «За» - 17 855 439 364 голоси, або 99,92658130%; «Проти» - 0 голо-
сів, або 0,00000000%; «Утримались» - 2 000 голосів, або 0,00001119%; «Недійсні» - 0 голосів, 
або 0,00000000%; «Не голосували» - 13 116 864 голосів, або 0,07340751%.

Питання 21. «Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Вирішили: 21.1. «Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК». 21.2. «Голові Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» Тимонькіну Бори-
су Владиславовичу підписати зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» та здійснити заходи щодо: погодження змін та доповнень до 
Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» з Національним банком 
України; державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» відповідно до вимог чинного законодавства України».

Підсумки голосування: «За» - 17 853 132 364 голоси, або 99,91367035%; «Проти» -  
2 307 000 голосів, або 0,01291095%; «Утримались» - 2 000 голосів, або 0,00001119%; «Недійсні» 
- 0 голосів, або 0,00000000%; «Не голосували» - 13 116 864 голоси, або 0,07340751%.

Голова річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК»                Б.В. Тимонькін

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.1. Приватне акціонерне товариство «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»
1.2. Акціонерне товариство
1.3. 32377038 
1.4. 02660.місто Київ, вул..Магнітогорська,1.к.42
1.5. 044379-13-49\50
1.6. ngv@ukr.net
1.7. ngv.prat.in.ua
1.8. Зміна складу посадових осіб емітента.
Згідно рішення  Загальних зборів ПрАТ «Нафтогазвидобування» (протокол №1\2013 

від  17 квітня 2013 року),08 травня 2013 року Щуров Ігор В’ячеславович приступив до 
виконання своїх службових обов’язків генерального директора. Наказ №38 від 08 травня 
2013 року.

Щурова І.В. обрано на строк не більше 3-х років (не надав згоди на розкриття пас-
портних даних). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 

Раніше не судимий. Обіймав посаду директора ТОВ «ДТЄК Нафтогаз».
Генеральний директор ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»                               І.В.Щуров

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94
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Результати Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМІННИй ЗАВОД «БОРТНИЧІ»

24 квітня 2013 року відбулися чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства «Племінний завод «Бортничі» (далі – Товариство).

До порядку денного вказаних зборів входили наступні питання:
Обрання членів Лічильної комісії.1. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.2. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства, одержаних у  3. 

2012 році.
Про затвердження звіту Спостережної ради Товариства за 2012 рік.4. 
Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік.5. 
Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Товариства за 7. 

2012 рік, звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та звіту Ревізійної комісії То-
вариства за 2012 рік.

Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної 8. 
фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

По першому питанню порядку денного:
ВИРІШИЛИ:
Обрати головою лічильної комісії Болюх Р.В., членом лічильної комісії Дяченко А.С.
По другому питанню порядку денного:
ВИРІШИЛИ:
«Затвердити річну звітність публічного акціонерного товариства «Племінний завод 

«Бортничі» за 2011 рік, а саме:
баланс ПАТ «Племінний завод «Бортничі» станом за 31.12.2012 року (форма № 1); �
звіт про фінансові результати ПАТ «Племінний завод «Бортничі» за 2012 рік (форма № 2); �
звіт про рух грошових коштів ПАТ «Племінний завод «Бортничі» за 2012 рік (форма № 3); �
звіт про власний капітал ПАТ «Племінний завод «Бортничі» за 2012 рік (форма № 4);» �

По третьому питанню порядку денного:
ВИРІШИЛИ:
«Затвердити збитки, одержані за даними бухгалтерського обліку Товариства за резуль-

татами діяльності у 2012 році в розмірі 1 066 292,22 (один мільйон шістдесят шість тисяч 
двісті дев’яносто дві гривні 22 копійки)»

По четвертому питанню порядку денного:
ВИРІШИЛИ:
«Затвердити звіт Спостережної ради Товариства за 2012 рік»
По п’ятому питанню порядку денного:
ВИРІШИЛИ:
«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік»
По шостому питанню порядку денного:
ВИРІШИЛИ:
«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік»
По сьомому питанню порядку денного:
ВИРІШИЛИ:
«Прийняти рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Генерального ди-

ректора та Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік про визнання роботи Спостережної 
ради, Генерального директора та Ревізійної комісії Товариства у 2012 році задовільною»

По восьмому питанню порядку денного:
ВИРІШИЛИ:
«Затвердити звіт і висновок зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансо-

вої звітності Товариства за 2012 рік»
Секретар Загальних 
Зборів акціонерів ПАТ «ПЗ «Бортничі»                                                       З.А. Короленко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ»

м. Київ-01013, вул. Будіндустрії,7.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 

ініціативи акціонера, який є власником 10% акцій.
Правління ПАТ «Комбінат будіндустрії» повідомляє про проведення поза-

чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05.07.2013р. о 16.00 год. 
за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовнй зал комбінату. Реєстра-
ція акціонерів 05.07.2013р. з 15.00 год. До 15.50 год. за місцем проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 02.07.2013р.

Порядок денний
Обрання лічильної комісії.1. 
Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.2. 
Про обрання членів Наглядової Ради.3. 
Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з члена-4. 

ми Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Про укладання договору на обслуговування із зберігачем цінних папе-5. 
рів.

Для участі у позачергових зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, 
представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 47 закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції 
акціонерів до порядку денного позачергових Загальних зборів не вносяться.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомити-
ся з документами, пов'язаними з порядком денним, у робочі дні з 10.00 до 
15.00 за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, 1-й поверх, кімната Го-
ловного бухгалтера, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх 
проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, є заступник голови правління – Нелюбін 
Валерій Федорович.

Довідки за телефоном: (044)235-55-65
Наглядова рада

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 586-43-94
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

про зміну посадових осіб емітента 
Публічне акціонерне товариство по газопостачаннюта газифікації «Кримгаз»

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство по газопостачанню 

та газифікації «Кримгаз»
1.2. Організаційно-правова форма емітента - Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 03348117
1.4. Місцезнаходження емітента - 95001 м.Сімферополь, вул. Училищна 42,а 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0652) 25-55-45, 61-93-82 (факс)
1.6. Електронна поштова адреса емітента – evm3@gas.crimea.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – www. gas.crimea.com
1.8. Вид особливої інформації - Про зміну посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення 
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2013 р. (протокол загальних 

зборів акціонерів від 30.04.2013 р.) звільнено з посади:
Звільнено з посади Голови Наглядової Ради - Швидкого Едуарда Анатолійовича (паспорт 

ВМ 204971, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл., 01.08.1996р.). 
Швидкий Е. А. перебував на посаді Голови Наглядової Ради з 28.05.2010р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

Звільнено з посади члена Наглядової Ради Якименко Ніну Олексіївну (паспорт СН 748138, 
виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 16.04.1998р.). Якименко Н.О . пере-
бував на посаді члена Наглядової Ради з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Звільнено з посади члена Наглядової Ради Винокурова Валерія Вікторовича (паспорт ЕМ 
532398, виданий Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Луганській обл. 04.01.2000р.). Вино-
куров В. В. перебував на посаді члена Наглядової Ради з 28.05.2010р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

Звільнено з посади члена Наглядової Ради Шульгу Олександра Миколайовича (паспорт 
СН 191319, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві, 18.04.1996 р.), Шульга О. 
М. перебував на посаді члена Наглядової Ради з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

Звільнено з посади члена Наглядової Ради Авідзбу Анатолія Мкановича (паспорт ЕС 
070935, виданий Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, 10.11.1995 
р.), володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «Кримгаз» - 0,00068%. Авідзба А. М. перебу-
вав на посаді члена Наглядової Ради з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Звільнено з посади Голови ревізійної комісії Мендика Ігора Пилиповича (паспорт СН 
611210 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 17.10.1997р.). Мендик І. П. 
перебував на посаді Голови ревізійної комісії з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

Звільнено з посади члена ревізійної комісії Богословського Сергія Борисовича (паспорт 
МЕ 245198 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 01.04.2003р). Бого-
словський С.Б. перебував на посаді члена ревізійної комісії з 28.05.2010р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

Звільнено з посади члена ревізійної комісії Целуйко Марину Анатоліївну, (паспорт ЕС 
830814, виданий Чорноморським РВГУ МВС України в Криму, 27.11.1998 р.), володіє часткою у 
статутному капіталі ПАТ «Кримгаз» - 0,00003%. Целуйко М.А. перебувава на посаді члена реві-
зійної комісії з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2013 р. (протокол загальних 
зборів акціонерів від 30.04.2013р.) призначено на посаду:

Призначено на посаду члена Наглядової Ради - ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED):

а). Повне найменування: ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED).

б). Місцезнаходження: Агіу Дометіу,14, Архангелос, 2334, Нікосія, Кіпр (Agiou Dometiou, 
14, Archangelos, 2334, Nicosia, Cyprus).

в). Код: НЕ 294764.
г). Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне 

товариство «ГАЗТЕК»;
д). Кількість, тип та/або клас належних акцій Товариства: 1 (одна) шт. простих іменних 

акцій.
ж). Не є афілійованою особою Товариства.
з). Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.
и). Строк, на який призначено особу- 3 роки.
Призначено на посаду члена Наглядової Ради - ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA 

VENTURES LIMITED):
а). Повне найменування: ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED).
б). Місцезнаходження: Фаліру, 9А, Палуріотісса, 1046, Нікосія, Кіпр (Falirou, 9A, 

Pallouriotissa, 1046, Nicosia, Cyprus).
в). Код: НЕ 291552.
г). Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне 

товариство «ГАЗТЕК»;
д). Кількість, тип та/або клас належних акцій Товариства: 1 (одна) шт. простих іменних 

акцій.
ж). Не є афілійованою особою Товариства.
з). Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.
и). Строк, на який призначено особу- 3 роки.
Призначено на посаду члена Наглядової Ради – Загородній Роман Васильович :
а). Рік народження - 1969.
б). Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа – Пу-

блічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
в). Кількість, тип та/або клас належних акцій Товариства: 0 шт. простих іменних акцій.
г). Місце роботи (основне та/обо за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юри-

дичних осіб - Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України», директор Департаменту майнових та корпоративних відносин. 

ж). Не є афілійованою особою Товариства.
з). Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
и). Строк, на який призначено особу- 3 роки.
Особа на розкриття паспортних даних не давала.
Призначено на посаду члена ревізійної комісії - АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS 

LTD):
а). Повне найменування: АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD).
б). Місцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британські Вір-

гінські острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands).
в). Код: 1763691.
г). Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне 

товариство «ГАЗТЕК»;
д). Кількість, тип та/або клас належних акцій Товариства: 1 (одна) шт. простих іменних 

акцій.
ж). Не є афілійованою особою Товариства.
з). Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.
и). Строк, на який призначено особу- 3 роки.
Призначено на посаду члена ревізійної комісії – ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA 

INVESTMENTS LTD):
а). Повне найменування: ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD).
б). Місцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британські Вір-

гінські острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands).
в). Код: 1763693.
г). Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне 

товариство «ГАЗТЕК»;
д). Кількість, тип та/або клас належних акцій Товариства: 1 (одна) шт. простих іменних 

акцій.
ж). Не є афілійованою особою Товариства.
з). Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.
и). Строк, на який призначено особу- 3 роки.
Призначено на посаду члена ревізійної комісії –Якименко Ніну Олексіївну.
а). Рік народження - 1956.
б). Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: юридична особа – Пу-

блічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
в). Кількість, тип та/або клас належних акцій Товариства: 0 шт. простих іменних акцій.
г). Місце роботи (основне та/обо за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юри-

дичних осіб - Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України», заступник директора Департаменту майнових та корпоративних відносин. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ж). Не є афілійованою особою Товариства.
з). Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.
и). Строк, на який призначено особу- 3 роки.
Особа на розкриття паспортних даних не давала.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління ПАТ «Кримгаз»  В.І. Дрібний

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КРИМГАЗ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРТАРА-ВОЛАНПАК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04634535
1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, Київ, вул. Саксаганського, б.6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 259-45-37
1.6. Електронна поштова адреса емітента: volanpack@ukr.net

2. Текст повідомлення
Дата вчинення дії (дата отримання облікового реєстру Емітентом від НДУ): 07.05.2013р.

Акціонер – ТОВ «Гленейр Проперті», Код за ЄДРПОУ: 124,248 
Місцезнаходження: 01032 м. Київ вул. Жилянська, 126/23 Беліз, Беліз Сіті, кут вулиць 

Ейре та Хатсон, Блейк, цокольний поверх, офіс/квартира 102, придбав пакет акцій  
ПрАТ «Укртара-Воланпак». Після внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів 
розмір пакету акцій юридичної особи збільшився і становить 90000 акцій або 31,03 відсотків 
голосуючих акцій.

Дата вчинення дії (дата отримання облікового реєстру Емітентом від НДУ): 07.05.2013р.
Акціонер – ТОВ «Фронт Файненшенел Груп», Код за ЄДРПОУ: 981428540-2964800
Місцезнаходження: США м.Вілмінгтон, вул.Н.Маркет, б. 1220, оф.606
Продав пакет акцій ПрАТ «Укртара-Воланпак». Після внесення змін до реєстру власників 

іменних цінних паперів розмір пакету акцій юридичної особи зменшився і становить 0 акцій 
або 0 відсотків голосуючих акцій.

Голова правління                    Мірошніченко Сергій Іванович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №86, 13 травня 2013 р. 

 1. ВАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ 17
 2. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 19
 3. ПрАТ ЕЛЕКТРОПIВДЕНЗАХIДМОНТАЖ 26
 4. ПАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 16
 5. ПАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 19
 6. ПрАТ КАПІТАЛ-ВОЛИНЬ 19
 7. ПАТ КИїВ-ЛАДА 20
 8. ПрАТ КОЗІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16146 22
 9. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІї 26
 10. ПрАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" 16
 11. ПрАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 18
 12. ПрАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ "КАЛИНКА" 24
 13. ПрАТ НIКСТРОМ 22
 14. ПрАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 22
 15. ПАТ НВАТ "ВНДІКОМПРЕСОРМАШ" 16
 16. ПАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" 18
 17. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ" 26
 18. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї "КРИМГАЗ" 27
 19. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ" 25
 20. ПАТ РІВНЕНСЬКА ФІРМА "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" 25
 21. ПАТ ТЕХСЕРВІС 20
 22. ПрАТ УКРАїНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 23
 23. ПрАТ УКРСИБ РІАЛ ІСТЕЙТ 17
 24. ПрАТ УКРСИБ РІАЛ ІСТЕЙТ 18
 25. ПАТ УКРСОЦБАНК 21
 26. ПрАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 27
 27. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 19
 28. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 26
 29. ПрАТ ЧЕРНІГІВТУРИСТ 18
 30. ПАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР 23

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125386
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
08.05.2013 р. 


