
№158 (1662) 23.08.2013 р.

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

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

Шановні колеги, співвітчизники!

Вітаю Вас з державним святом, 

Днем незалежності України!

Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського 

народу за право мати свою державу, відзначається як найголовніше 

свято нашої країни. Адже ця дата назавжди увійшла в історію дер-

жави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в 

житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демокра-

тичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, еко-

номічного зростання та культурного піднесення. 

Тож бажаю Вам, Вашим рідним та колегам міцного здоров’я, щас-

тя, добра, достатку, щедрої долі, єдності та порозуміння, подальших 

успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної 

України та добробуту її народу.

Зі святом Вас!

З повагою,

Дмитро тевелєв,

Голова нкЦПФр
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.07.2013  м. Київ  № 1284

Про затвердження Порядку вида
чі дубліката свідоцтва про реє
страцію випуску цінних паперів

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
07 серпня 2013 року за № 1345/23877

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстра-
цію випуску цінних паперів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 2003 
року № 287 «Про затвердження Порядку видачі дубліката свідо-
цтва про реєстрацію випуску цінних паперів», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 року за № 597/7918.

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

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії;
опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-

данні Комісії.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублі-

кування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Аме-
ліна.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку
23 липня 2013 № 1284
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 07 серпня 
2013 року за № 1345/23877

Порядок
видачі дубліката свідоцтва  

про реєстрацію випуску цінних паперів
1. Відповідно до цього Порядку здійснюється видача Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку дубліката 
свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

2. У разі втрати (пошкодження) свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску цінних паперів емітенту видається його дублікат з написом 
у правому верхньому кутку слова «Дублікат» та зазначенням дати 
видачі дубліката.

3. Для одержання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску 
цінних паперів емітенти надають до центрального апарату або те-
риторіальних органів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі — реєструвальний орган), відповідно до 
делегованих повноважень такі документи: 

1) заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випус-
ку цінних паперів, складену згідно з додатком;

2) копію опублікованого в друкованих засобах масової інформації 
оголошення про втрату оригіналу свідоцтва (у разі втрати оригіналу 
свідоцтва), засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

3) копію свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, ори-
гінал якого втрачено (у разі наявності такої копії);

4) не придатне для користування свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску цінних паперів (у разі пошкодження).

4. Реєструвальний орган протягом семи робочих днів з дати 
надходження заяви та всіх необхідних документів, зазначених у 
пункті 3 цього Порядку, видає дублікат свідоцтва про реєстрацію 
випуску цінних паперів.

Директор департаментукорпоративного 
управління та корпоративних фінансів   А. Папаіка 

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1284, 1285 від 23.07.2013 р. 
Рішення Комісії № 1531–1546 від 20.08.2013 р. 
Рішення Комісії № 1548–1553 від 20.08.2013 р. 
Рішення Комісії № 1558–1562 від 20.08.2013 р. 
Рішення Комісії № 1568–1577 від 20.08.2013 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ
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46
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Додаток
до Порядку видачі дубліката 
свідоцтва про реєстрацію випуску 
цінних паперів
(підпункт 1 пункту 3)
Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку
«___» ________ 20__  року № ___
            (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва  

про реєстрацію випуску цінних паперів 
Повне найменування емітента 
Код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 
Телефон, факс 
Банківські реквізити 
Реквізити свідоцтва про реєстрацію 
випуску цінних паперів, оригінал якого 
втрачено (пошкоджено) (номер, дата 
видачі та орган, що здійснив 
реєстрацію)
Зазначення причини видачі дубліката 
свідоцтва про реєстрацію випуску 
цінних паперів 

Опис (перелік) документів додається. 
____________    ___________        _______________________

(посада)           (підпис)            (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.07.2013  м. Київ  №1285

Про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Державної ко
місії з цінних паперів та фондово
го ринку від 19 вересня 2006 року 
№ 954

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
13 серпня 2013 року за № 1378/23910

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні»

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

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 
2006 року № 954 «Про затвердження Положення про придбання, 
реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій влас-
ного випуску», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
20  листопада 2006 року за № 1217/13091.

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:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії.

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 А. Аме-
ліна.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1531

Про внесення змін до реєстру  
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ПАП «ЛВВ — Аудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі — Реєстр), ПАП «ЛВВ — Аудит» (код за ЄДРПОУ 
22801731).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1532

Про внесення змін до реєстру  
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ПП «АФ «Аудит — Ін
форм»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі — Реєстр), ПП «АФ «Аудит — Інформ» (код за 
ЄДРПОУ 31719648).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1533

Про внесення змін до реєстру  
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ПП «АФ «Тимлар — 
аудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі — Реєстр), ПП «АФ «Тимлар — аудит» (код за 
ЄДРПОУ 24741209).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1534

Про внесення змін до реєстру  
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ТОВ «АГ «Гарантія — 
Аудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 

№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі — Реєстр), ТОВ «АГ «Гарантія — Аудит» (код за 
ЄДРПОУ 36425582).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1535

Про внесення змін до реєстру  
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ТОВ «Аудиторська 
фірма «Блискор Гарант»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі — Реєстр), ТОВ «Аудиторська фірма «Блискор 
Гарант» (код за ЄДРПОУ 16463676).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1536

Про внесення змін до реєстру  
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ТОВ «АФ «ПКФ  
Аудит — фінанси»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
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місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі — Реєстр), ТОВ «АФ «ПКФ Аудит — фінанси» 
(код за ЄДРПОУ 34619277).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1537

Про внесення змін до реєстру  
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ТОВ АФ «РСМ АПіК»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі — Реєстр), ТОВ АФ «РСМ АПіК» (код за ЄДРПОУ 
21500646).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1538

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, АФ «Курсор — Аудит» у 
формі ТОВ

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-

ників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жов-
тня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі — Поря-
док),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), АФ «Курсор — Аудит» у формі ТОВ (код за 
ЄДРПОУ 23146781)

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1539

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ПП АФ «Респонс» 

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жов-
тня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі — Поря-
док),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ПП АФ «Респонс» (код за ЄДРПОУ 
25175522)

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1540

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «Аудиторська фірма 
«НХД — АУДИТ» 

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ТОВ «Аудиторська фірма «НХД — АУДИТ» 
(код за ЄДРПОУ 31725342)

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013 м. Київ  № 1541

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «АУДІТ» 

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-

рів (далі — Реєстр), ТОВ «АУДІТ» (код за ЄДРПОУ 19042828).
2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-

трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1542

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «АФ «ПРОМИСЛОВА 
АУДИТОРСЬКА СПІЛКА» 

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ТОВ «АФ «ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА 
СПІЛКА» (код за ЄДРПОУ 33100397)

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1543

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ АФ «Прайсвотерхаус
Куперс (Аудит)» 

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
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ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ТОВ АФ «Прайсвотерхаус-Куперс (Аудит)» 
(код за ЄДРПОУ 21603903)

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ № 1544

Про відмову у внесенні до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, АФ «Тест — Аудит» 
ПП

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Відмовити у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі — Реєстр), АФ «Тест — Аудит» ПП (код 
за ЄДРПОУ 22698202), відповідно до підпунктів 5.2 та 5.3 пункту 5 
розділу IV Порядку.

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

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
(М.Лібанов) повідомити заявника про відмову у внесенні до Реє-
стру протягом тридцяти днів, із зазначенням підстав для прийнят-
тя цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1545

Про відмову у внесенні до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, АФ ТОВ «Прайс —  
аудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

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

1. Відмовити у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі — Реєстр), АФ ТОВ «Прайс — аудит» 
(код за ЄДРПОУ 23456582), відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 
розділу IV Порядку.

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

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
(М.Лібанов) повідомити заявника про відмову у внесенні до Реє-
стру протягом тридцяти днів, із зазначенням підстав для прийнят-
тя цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2013  м. Київ  № 1546

Про відмову у внесенні до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ПАФ «Аудит — По
ділля»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Відмовити у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі — Реєстр), ПАФ «Аудит — Поділля» 
(код за ЄДРПОУ 32179801), відповідно до підпункту 5.4 пункту 5 
розділу IV Порядку.

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

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
(М.Лібанов) повідомити заявника про відмову у внесенні до Реє-
стру протягом тридцяти днів, із зазначенням підстав для прийнят-
тя цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«20» серпня 2013р.  м. Київ  №1548

Щодо анулювання ліцензій на 
провадження професійної діяль
ності на фондовому ринку 
ТОВ «ДЕННІК», ідентифікаційний 
код юридичної особи 30786053

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі — Порядок), Національна комі-
сія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а 
саме, брокерської діяльності серії АД №075865 від 18.09.2012, ди-
лерської діяльності серії АД №075866 від 18.09.2012, видані ТО-
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕННІК» 
(03057, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 72, іденти-
фікаційний код юридичної особи 30786053), відповідно до під-
пункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулю-
вання ліцензій.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними па-

перами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників 
ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«20» серпня 2013р.  м. Київ  №1549

Щодо анулювання ліцензій на 
провадження професійної діяль
ності на фондовому ринку 
ТОВ «ФОРЕКСТРЕНД», ідентифі
каційний код юридичної особи 
36836441

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі — Порядок), Національна комі-
сія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а 
саме, брокерської діяльності серії АВ №534293 від 22.07.2010, ди-
лерської діяльності серії АВ №534294 від 22.07.2010, видані ТО-
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕКС-
ТРЕНД» (69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект 
Маяковського, будинок 4, ідентифікаційний код юридичної особи 
36836441), відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку 
на підставі заяви про анулювання ліцензій.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними па-

перами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників 
ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«20» серпня 2013  м. Київ  №1550

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ПАТ «БАНК 3/4»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 



№158, 23 серпня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

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

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 
3/4» (04080, м. Київ, вулиця Фрунзе, будинок 25; код за ЄДРПОУ 
36002395) ліцензію на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитар-
ної діяльності депозитарної установи.

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«20» серпня 2013  м. Київ  №1551

Щодо видачі ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної устано
ви, ПАТ «ПОЛІКОМБАНК»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на про-
вадження окремих видів професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі 
дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386, 

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

1.  Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПО-
ЛІКОМБАНК» (14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця 

Київська, будинок 3; код за ЄДРПОУ 19356610) ліцензію на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку — депо-
зитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи. 

2. Строк дії цієї ліцензії починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«20» серпня 2013  м. Київ  №1552

Щодо видачі ліцензій на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної установи, 
діяльності із зберігання активів 
інститутів спільного інвестування, 
діяльності із зберігання активів 
пенсійних фондів, ПАТ «АГРАРНИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності 
із зберігання активів пенсійних фондів, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), перео-
формлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердже-
них рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України 01.06.2013 за № 854/23386,

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

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АГРАР-
НИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (03150, м. Київ, вулиця Димитрова, 
будинок 9А; код за ЄДРПОУ 21570492) ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної ді-
яльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, 
діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, 
діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

2. Строк дії цих ліцензій починається з дня набрання чинності 
Закону України «Про депозитарну систему України».
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3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«20» серпня 2013  м. Київ  №1553

Про видачу ліцензії на прова
дження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме зберігання та 
обслуговування обігу цінних па
перів на рахунках у цінних папе
рах та операцій емітента щодо 
випущених ним цінних паперів 
(депозитарна діяльність зберіга
ча цінних паперів), ПАТ «Комер
ційний банк «АКОРДБАНК»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахун-
ках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним 
цінних паперів (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), 
відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження 
окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (рин-
ку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та 
копії ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817, зареє-
строваних в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386, 

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

1. Видати з 02.09.2013 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВУ «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (04136, м. Київ, вулиця 
Стеценко, будинок 6; код за ЄДРПОУ 35960913) ліцензію на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку — депози-
тарної діяльності, а саме зберігання та обслуговування обігу цін-
них паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента 
щодо випущених ним цінних паперів (депозитарна діяльність збе-
рігача цінних паперів), у зв'язку із закінченням 01.09.2013 строку 
дії попередньо виданої ліцензії серії АВ № 470738.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково — 

клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відпо-
відних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фон-
дового ринку.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08.2013   №1558

Щодо усунення порушень та зупи
нення внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних 
паперів та до системи депозитар
ного обліку цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) порушення емітентами цінних паперів (далі — 
Товариства) вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині неподання акціонерними товариства-
ми до Комісії регулярної річної інформації, та з метою захисту ін-
тересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 20.08.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів Товариств (перелік додається) 
та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Това-
риств (перелік додається) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариств (пе-
релік додається), здійснювати операції щодо внесення змін до 
системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариств (пе-
релік додається).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснюва-
ти облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарно-
го обліку щодо цінних паперів Товариств (перелік додається).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за  
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів 
і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома 
членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) невідкладно до-
вести до відома реєстраторів, що здійснюють ведення системи 
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реєстру власників іменних цінних паперів Товариств (перелік до-
дається), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів 
у депозитарній системі України, у триденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію про його 
виконання. 

8. Зобов’язати Товариства (перелік додається) протягом п’яти 
робочих днів з моменту усунення порушення повідомити Півден-
не територіальне управління Комісії з доданням копій відповідних 
документів.

9. Південному територіальному управлінню Комісії за результа-
том аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення Товариствами (перелік додається) з доданням 
копій відповідних документів та проектів рішень щодо відновлен-
ня внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних 
паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) за-
безпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рі-
шення Товариствам (перелік додається), Південному територіаль-
ному управлінню Комісії та відповідним учасникам Національної 
депозитарної системи України.

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

12. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«20» серпня 2013 року 
№ 1558

Перелік Товариств, яким з 20.08.2013 зупинено внесення змін  
до систем реєстрів власників іменних цінних паперів  

та до систем депозитарного обліку щодо цінних паперів  
на строк до усунення порушення

№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва товариства

1. 30766152 ПРАТ «ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»
2. 31892630 ЗАТ «КРОС»
3. 03763951 СЗАТ «БАЛОВНЕ»
4. 05436541 СГЗАТ «Агрокорм»
5. 00413972 СГ ЗАТ «РОДІНА»
6. 30845181 СГ ЗАТ «МАР’ЇВСЬКЕ»
7. 20907825 ЗАТ «СУІП «ЕЛІЗА»
8. 02467802 ЗАТ «ДРУК»
9. 32283322 ЗАТ «ЗАНГАС-ПЛЮС»
10. 00378750 ЗАТ «ГОЛОВАНIВСЬКИЙ ХЛIБ»
11. 00853694 ЗАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПЛОДОРОЗПЛІДНИК»
12. 05526793 ЗАТ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ВИРОБНИЧА СТАНЦІЯ ПО 

БДЖІЛЬНИЦТВУ»

13. 24709588 ЗАТ «ІНТЕР-ВАСТ»
14. 23683823 ЗАТ «КАСКАДТРАНС»
15. 03330991 ЗАТ «МАЛА ВИСКА РЕМБУД»
16. 30564628 ЗАТ «ВИСЬ»
17. 00471490 ЗАТ «УЛЬЯНОВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»
18. 13747255 ЗАТ «КАШТАН»
19. 02141006 АТЗТ «АВТОПОБУТСЕРВІС»
20. 01352847 ВАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №155»
21. 14118314 ЗАТ «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ РОЗЧИНIВ «КОЛОН»
22. 21032205 ЗАТ «ЧАГ-1 ОГРЕТІМ ІШЛЕТМЕЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ»
23. 21272688 АТЗТ «КАРАТ»
24. 30424064 ЗАТ АТК «ТАВРІДА»
25. 30557043 ЗАТ «Агрофірма «Титанік»
26. 14127514 ПРАТ «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКА-

ГРОБУД»
27. 33188230 ЗАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Наваль»
28. 24058760 ЗАТ «НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР 

ПРОТИУГОННОГО ЗАХИСТУ»
29. 22426515 ЗАТ «ВЕРОНА»
30. 00371535 ЗАТ «НІКМА»
31. 22438323 ЗАТ «ДЖОББЕР-МЕД»
32. 23401184 ЗАТ «ПОЖКОМПЛЕКТ»
33. 13859617 ЗАТ «МАГАЗИН № 144»
34. 13863636 ЗАТ «АСТАРТА»
35. 32655732 ЗАТ «СІНТЕКО — ПЛЮС»
36. 13767890 ЗАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ 

«УВТК»
37. 23220715 ЗАТ «СИГНАЛ»
38. 23227999 ЗАТ «ПММ-ТРАНССЕРВІС»
39. 23690763 ЗАТ «ГУДЛАК»
40. 24714678 ЗАТ «М.І.С. — АГРО»
41. 00213196 ВАТ «ПІВДЕННИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
42. 00447497 ВАТ «БЕРИСЛАВСЬКИЙ СИРЗАВОД»
43. 00710718 ВАТ «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРIВСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО»
44. 00710902 ВАТ «ГОЛОПРИСТАНСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО»
45. 00907869 ВАТ «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08.2013   №1559

Щодо усунення порушень та зу
пинення внесення змін до систе
ми реєстру власників іменних цін
них паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних па
перів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) порушення емітентами цінних паперів (далі — 
Товариства) вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині неподання акціонерними товариства-
ми до Комісії регулярної річної інформації, та з метою захисту ін-
тересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 20.08.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів Товариств (перелік додається) 
та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Това-
риств (перелік додається) на строк до усунення порушення.
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2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариств (пе-
релік додається), здійснювати операції щодо внесення змін до 
системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариств (пе-
релік додається).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснюва-
ти облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарно-
го обліку щодо цінних паперів Товариств (перелік додається).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за  
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстра-
торів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до 
відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) невідкладно до-
вести до відома реєстраторів, що здійснюють ведення системи 
реєстру власників іменних цінних паперів Товариств (перелік до-
дається), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів 
у депозитарній системі України, у триденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію про його 
виконання. 

8. Зобов’язати Товариства (перелік додається) протягом п’яти 
робочих днів з моменту усунення порушення повідомити Дніпров-
ське територіальне управління Комісії з доданням копій відповід-
них документів.

9. Дніпровському територіальному управлінню Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департамен-
ту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про 
усунення порушення Товариствами (перелік додається) з до-
данням копій відповідних документів та проектів рішень щодо 
відновлення внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних 
паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) за-
безпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рі-
шення Товариствам (перелік додається), Дніпровському територі-
альному управлінню Комісії та відповідним учасникам 
Національної депозитарної системи України.

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

12. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«20» серпня 2013 року 
№ 41

Перелік Товариств, яким з 20.08.2013 зупинено внесення змін  
до систем реєстрів власників іменних цінних паперів  

та до систем депозитарного обліку щодо цінних паперів 
 на строк до усунення порушення

№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва товариства

46. 00190791 ВАТ «РЕГОМ»
47. 00192531 ВАТ «Трест Укрремшляхчормет»
48. 00381427 ВАТ «Орджонікідзевський хлібозавод»
49. 00382697 ВАТ «Широківський пивзавод»
50. 00443246 ВАТ «Дніпропетровський м'ясокомбінат»
51. 00445015 ВАТ «Покровський сирзавод»
52. 00445067 ЗАТ «Софіївський сирзавод»
53. 00445096 ВАТ «Широковский маслозавод»
54. 00476613 ВАТ «Дніпропетровське виробниче сільськогосподарсько-

рибоводне підприємство»
55. 00486669 ВАТ «Племзавод «Любомирівка»
56. 00488763 ВАТ «Баглійське»
57. 00696533 ВАТ «Криворізький ветеринарно-санітарний завод»
58. 00901743 ВАТ «П'ятихатський ремонтно-механічний завод»
59. 00903133 ВАТ «Криничанський Агротехсервіс»
60. 00903140 ВАТ «Кудашевська Агропромтехніка»
61. 00903205 ВАТ «Кільченський «Агротехсервіс»
62. 00951451 ВАТ «Криворізький комбінат хлібопродуктів №2»
63. 00953674 ВАТ «Привільнянське хлібоприймальне підприємство»
64. 00953697 ВАТ «Синельниківське хлібоприймальне підприємство»
65. 00953740 ВАТ «Апостолівський елеватор»
66. 01235515 ВАТ «Фірма «Дніпробудіндустрія»
67. 01235648 ВАТ «Кріворізький експериментальний ремонтно-механічний 

завод № 1»
68. 01238198 ВАТ «Будівельно-монтажний трест «Дніпромістбуд»»
69. 01238488 ВАТ «Будівельно-монтажна фірма «Дніпроважбуд»
70. 01374435 ВАТ «Підстепнянський завод будівельних матеріалів»
71. 01415246 ВАТ «Дніпромеханомонтаж»
72. 01416599 ВАТ «Проектно-вишукувальний інститут «Укрспецбудпроект»
73. 01558141 ВАТ «Криворізький холодокомбінат»
74. 01878928 ВАТ «Сервіспак»
75. 01973118 ВАТ «Дніпрофарм»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08. 2013   №1560

Про визнання цінних паперів емі
тента ВАТ «Городищівський цу
кровий завод» такими, що мають 
ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 2 рішення Комісії від 22.12.2010 року 
№  1942 «Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та 
деривативів»,
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати цінні папери емітента ВАТ «Городищівський цукро-
вий завод» (код ЄДРПОУ 32940791) такими, що мають ознаки 
фіктивності.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії (Мисю-
ра  О.П.) протягом трьох робочих днів забезпечити повідомлення 
у встановленому порядку Міністерства доходів і зборів України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії та його опри-
люднення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08. 2013   №1561

Про визнання цінних паперів емі
тента ВАТ «Краматорський завод 
металургійного обладнання» таки
ми, що мають ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 2 рішення Комісії від 22.12.2010 року 
№  1942 «Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та 
деривативів»,

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

1. Визнати цінні папери емітента ВАТ «Краматорський завод 
металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 32788602) такими, що 
мають ознаки фіктивності.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії (Мисю-
ра  О.П.) протягом трьох робочих днів забезпечити повідомлення 
у встановленому порядку Міністерства доходів і зборів України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії та його опри-
люднення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08. 2013   №1562

Про визнання цінних паперів емі
тента ВАТ «Черкаська ТЕЦ» таки
ми, що мають ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 2 рішення Комісії від 22.12.2010 року 
№  1942 «Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та 
деривативів»,

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

1. Визнати цінні папери емітента ВАТ «Черкаська ТЕЦ» (код  
ЄДРПОУ 32940915) такими, що мають ознаки фіктивності.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії (Мисю-
ра  О.П.) протягом трьох робочих днів забезпечити повідомлення 
у встановленому порядку Міністерства доходів і зборів України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії та його опри-
люднення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08. 2013   №1563

Про визнання цінних паперів емі
тента ВАТ «Донецький рудо
ремонтний завод» такими, що ма
ють ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 2 рішення Комісії від 22.12.2010 року 
№ 1942 «Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та 
деривативів»,

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

1. Визнати цінні папери емітента ВАТ «Донецький рудо-
ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 33012950) такими, що мають 
ознаки фіктивності.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії (Мисю-
ра  О.П.) протягом трьох робочих днів забезпечити повідомлення 
у встановленому порядку Міністерства доходів і зборів України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії та його опри-
люднення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1568

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери ТОВ «Са
ратське автотранспортне підпри
ємство 15166»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листа Одеського територіального 
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управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях товариства з 
обмеженою відповідальністю «Саратське автотранспортне під-
приємство 15166» (код за ЄДРПОУ 03114997), яке є правонаступ-
ником відкритого акціонерного товариства «Саратське автотран-
спортне підприємство 15166» (код за ЄДРПОУ 03114997), 
порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№  822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473) 
(далі — Порядок), з метою захисту інтересів держави та інвесто-
рів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Са-
ратське автотранспортне підприємство 15166», правонаступника 
відкритого акціонерного товариства «Саратське автотранспортне 
підприємство 15166», у строк до «20» жовтня 2013 року усунути 
порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№  822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку), та протягом 
одного робочого дня після усунення порушення повідомити Комі-
сію та додати до повідомлення документи, які підтверджують 
факт усунення порушення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів відкритого акціонерного товариства «Сарат-
ське автотранспортне підприємство 15166» та до системи депо-
зитарного обліку щодо цінних паперів, випущених відкритим 
акціонерним товариством «Саратське автотранспортне підприєм-
ство 15166», на строк до усунення порушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власників 

іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства «Сарат-
ське автотранспортне підприємство 15166», вносити зміни до сис-
теми реєстру власників іменних цінних паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних папе-
рах, та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні 
папери, випущені відкритим акціонерним товариством «Саратське 
автотранспортне підприємство 15166», вносити зміни до системи 
депозитарного обліку щодо цінних паперів, випущених відкритим 
акціонерним товариством «Саратське автотранспортне підприєм-
ство 15166», пов’язані з проведенням облікових операцій на ра-
хунках їх клієнтів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберігачів, 
які здійснюють облік прав власності на цінні папери відкритого 
акціонерного товариства «Саратське автотранспортне підприєм-
ство 15166» у депозитарній системі України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства 
«Саратське автотранспортне підприємство 15166», депозитарію 
та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папе-
ри, випущені відкритим акціонерним товариством «Саратське ав-

тотранспортне підприємство 15166», у триденний термін з мо-
менту отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про взяття його до виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства з об-
меженою відповідальністю «Саратське автотранспортне підпри-
ємство 15166» та відповідних учасників Національної депозитар-
ної системи України про прийняте рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 
несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеське 
територіальне управління Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1569

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери ТОВ «По
пільнянська Сільгосптехніка»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листа Центрального територіаль-
ного департаменту Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях 
товариства з обмеженою відповідальністю «Попільнянська Сіль-
госптехніка» (код за ЄДРПОУ 03740370), яке є правонаступником 
відкритого акціонерного товариства «Попільнянська Сільгосптех-
ніка» (код за ЄДРПОУ 03740370), порушення вимог пункту 3 роз-
ділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розді-
лу  ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання 
свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24.03.1999 за № 180/3473) (далі — Порядок), з метою захисту ін-
тересів держави та інвесторів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «По-
пільнянська Сільгосптехніка», правонаступника відкритого акціо-
нерного товариства «Попільнянська Сільгосптехніка», у строк до 
«20» жовтня 2013 року усунути порушення вимог пункту 3 розді-
лу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розді-
лу  ІІІ Порядку), та протягом одного робочого дня після усунення 



№158, 23 серпня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

порушення повідомити Комісію та додати до повідомлення доку-
менти, які підтверджують факт усунення порушення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників іменних 
цінних паперів відкритого акціонерного товариства «Попільнянська 
Сільгосптехніка» та до системи депозитарного обліку щодо цінних 
паперів, випущених відкритим акціонерним товариством «Попіль-
нянська Сільгосптехніка», на строк до усунення порушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-

ків іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства 
«Попільнянська Сільгосптехніка», вносити зміни до системи реє-
стру власників іменних цінних паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних паперах, 
та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні папери, 
випущені відкритим акціонерним товариством «Попільнянська 
Сільгосптехніка», вносити зміни до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів, випущених відкритим акціонерним товари-
ством «Попільнянська Сільгосптехніка», пов’язані з проведенням 
облікових операцій на рахунках їх клієнтів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберігачів, 
які здійснюють облік прав власності на цінні папери відкритого 
акціонерного товариства «Попільнянська Сільгосптехніка» у де-
позитарній системі України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства 
«Попільнянська Сільгосптехніка», депозитарію та зберігачам, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери, випущені від-
критим акціонерним товариством «Попільнянська Сільгосптехні-
ка», у триденний термін з моменту отримання ними копії цього 
рішення повідомити Комісію про взяття його до виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства з об-
меженою відповідальністю «Попільнянська Сільгосптехніка» та 
відповідних учасників Національної депозитарної системи України 
про прийняте рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 
несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Цен-
тральний територіальний департамент Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1570

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери ТОВ «ТЕХ
НОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-

го кодексу України, на підставі листа Донбаського територіально-
го управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях якого є това-
риство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНО-
ЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 33280469), яке є правонаступником за-
критого акціонерного товариства «ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ» 
(код за ЄДРПОУ 33280469), порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання сві-
доцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24.03.1999 за № 180/3473) (далі — Порядок), з метою захисту ін-
тересів держави та інвесторів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-
НОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ», правонаступника закритого акціонер-
ного товариства «ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ», у строк до 
«20»  жовтня 2013 року усунути порушення вимог пункту 3 розді-
лу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу 
ІІІ Порядку), та протягом одного робочого дня після усунення по-
рушення повідомити Комісію та додати до повідомлення доку-
менти, які підтверджують факт усунення порушення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів закритого акціонерного товариства «ТЕХНО-
ПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ» та до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів, випущених закритим акціонерним товари-
ством «ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ», на строк до усунення по-
рушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-

ків іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ», вносити зміни до системи реє-
стру власників іменних цінних паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних папе-
рах, та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні 
папери, випущені закритим акціонерним товариством «ТЕХНО-
ПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ», вносити зміни до системи депозитарно-
го обліку щодо цінних паперів, випущених закритим акціонерним 
товариством «ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ», пов’язані з прове-
денням облікових операцій на рахунках їх клієнтів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберігачів, 
які здійснюють облік прав власності на цінні папери закритого ак-
ціонерного товариства «ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ» у депози-
тарній системі України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ», депозитарію та зберігачам, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери, випущені закри-
тим акціонерним товариством «ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ», у 
триденний термін з моменту отримання ними копії цього рішення 
повідомити Комісію про взяття його до виконання.
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6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства з об-
меженою відповідальністю «ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ» та 
відповідних учасників Національної депозитарної системи України 
про прийняте рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 
несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Дон-
баське територіальне управління Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1571

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери 
ТОВ «Шартекс»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листа Центрального територіаль-
ного департаменту Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях 
товариства з обмеженою відповідальністю «Шартекс» (код за  
ЄДРПОУ 13672149), яке є правонаступником закритого акціонер-
ного товариства «Шартекс» (код за ЄДРПОУ 13672149), порушен-
ня вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№  822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473) 
(далі — Порядок), з метою захисту інтересів держави та інвесто-
рів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Шар-
текс», правонаступника закритого акціонерного товариства «Шар-
текс», у строк до «20» жовтня 2013 року усунути порушення вимог 
пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 гла-
ви 3 розділу ІІІ Порядку), та протягом одного робочого дня після 
усунення порушення повідомити Комісію та додати до повідомлен-
ня документи, які підтверджують факт усунення порушення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів закритого акціонерного товариства «Шартекс» 

та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, випу-
щених закритим акціонерним товариством «Шартекс», на строк 
до усунення порушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-

ків іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«Шартекс», вносити зміни до системи реєстру власників іменних 
цінних паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних папе-
рах, та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні 
папери, випущені закритим акціонерним товариством «Шартекс», 
вносити зміни до системи депозитарного обліку щодо цінних па-
перів, випущених закритим акціонерним товариством «Шартекс», 
пов’язані з проведенням облікових операцій на рахунках їх клієн-
тів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберіга-
чів, які здійснюють облік прав власності на цінні папери закрито-
го акціонерного товариства «Шартекс» у депозитарній системі 
України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«Шартекс», депозитарію та зберігачам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, випущені закритим акціонерним това-
риством «Шартекс», у триденний термін з моменту отримання 
ними копії цього рішення повідомити Комісію про взяття його до 
виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства з об-
меженою відповідальністю «Шартекс» та відповідних учасників На-
ціональної депозитарної системи України про прийняте рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 
несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Цен-
тральний територіальний департамент Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1572

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери 
ТОВ «ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листа Донбаського територіально-
го управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях товариства з 
обмеженою відповідальністю «ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ» (код 
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за ЄДРПОУ 02470023), яке є правонаступником закритого акціо-
нерного товариства «ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ» (код за ЄДРПОУ 
02470023), порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473) 
(далі — Порядок), з метою захисту інтересів держави та інвесто-
рів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю 
«ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ», правонаступника закритого акціо-
нерного товариства «ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ», у строк до «20» 
жовтня 2013 року усунути порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ 
Порядку), та протягом одного робочого дня після усунення пору-
шення повідомити Комісію та додати до повідомлення документи, 
які підтверджують факт усунення порушення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів закритого акціонерного товариства «ДРУКАР-
НЯ «ПОЛІГРАФІСТ» та до системи депозитарного обліку щодо 
цінних паперів, випущених закритим акціонерним товариством 
«ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ», на строк до усунення порушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-

ків іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ», вносити зміни до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних папе-
рах, та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні 
папери, випущені закритим акціонерним товариством «ДРУКАР-
НЯ «ПОЛІГРАФІСТ», вносити зміни до системи депозитарного об-
ліку щодо цінних паперів, випущених закритим акціонерним това-
риством «ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ», пов’язані з проведенням 
облікових операцій на рахунках їх клієнтів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберігачів, 
які здійснюють облік прав власності на цінні папери закритого ак-
ціонерного товариства «ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ» у депозитар-
ній системі України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ», депозитарію та зберігачам, що здій-
снюють облік прав власності на цінні папери, випущені закритим 
акціонерним товариством «ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ», у триден-
ний термін з моменту отримання ними копії цього рішення повідо-
мити Комісію про взяття його до виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства з об-
меженою відповідальністю «ДРУКАРНЯ «ПОЛІГРАФІСТ» та відпо-
відних учасників Національної депозитарної системи України про 
прийняте рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 
несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Дон-
баське територіальне управління Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1573

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери 
ТДВ «МІРНИЙ»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листа Одеського територіального 
управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях товариства з 
додатковою відповідальністю «МІРНИЙ» (код за ЄДРПОУ 
05414723), яке є правонаступником відкритого акціонерного то-
вариства «МІРНИЙ» (код за ЄДРПОУ 05414723), порушення ви-
мог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 
3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473) (далі — Порядок), з 
метою захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з додатковою відповідальністю «МІР-
НИЙ», правонаступника відкритого акціонерного товариства «МІР-
НИЙ», у строк до «20» жовтня 2013 року усунути порушення вимог 
пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 гла-
ви 3 розділу ІІІ Порядку), та протягом одного робочого дня після 
усунення порушення повідомити Комісію та додати до повідомлен-
ня документи, які підтверджують факт усунення порушення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів відкритого акціонерного товариства «МІРНИЙ» 
та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, випу-
щених відкритим акціонерним товариством «МІРНИЙ», на строк 
до усунення порушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-

ків іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства 
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«МІРНИЙ», вносити зміни до системи реєстру власників іменних 
цінних паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних папе-
рах, та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні 
папери, випущені відкритим акціонерним товариством «МІРНИЙ», 
вносити зміни до системи депозитарного обліку щодо цінних па-
перів, випущених відкритим акціонерним товариством «МІРНИЙ», 
пов’язані з проведенням облікових операцій на рахунках їх клієн-
тів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберігачів, 
які здійснюють облік прав власності на цінні папери відкритого ак-
ціонерного товариства «МІРНИЙ» у депозитарній системі України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства 
«МІРНИЙ», депозитарію та зберігачам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, випущені відкритим акціонерним това-
риством «МІРНИЙ», у триденний термін з моменту отримання 
ними копії цього рішення повідомити Комісію про взяття його до 
виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства з до-
датковою відповідальністю «МІРНИЙ» та відповідних учасників На-
ціональної депозитарної системи України про прийняте рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 
несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеське 
територіальне управління Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1574

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери ТДВ «ВО 
«АСТРА»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листа Одеського територіального 
управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях товариства з 
додатковою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«АСТРА» (код за ЄДРПОУ 00309677), яке є правонаступником за-
критого акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«АСТРА» (код за ЄДРПОУ 00309677), порушення вимог пункту 3 
розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави  3 

розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулю-
вання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рі-
шенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24.03.1999 за № 180/3473) (далі — Порядок), з метою за-
хисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з додатковою відповідальністю «ВИ-
РОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА», правонаступника закритого ак-
ціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА», у 
строк до «20» жовтня 2013 року усунути порушення вимог пункту 
3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 
3 розділу ІІІ Порядку), та протягом одного робочого дня після усу-
нення порушення повідомити Комісію та додати до повідомлення 
документи, які підтверджують факт усунення порушення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів закритого акціонерного товариства «ВИРОБ-
НИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА» та до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів, випущених закритим акціонерним товари-
ством «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА», на строк до усунення 
порушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-

ків іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА», вносити зміни до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних папе-
рах, та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні 
папери, випущені закритим акціонерним товариством «ВИРОБ-
НИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА», вносити зміни до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів, випущених закритим акціо-
нерним товариством «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА», 
пов’язані з проведенням облікових операцій на рахунках їх клієн-
тів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберігачів, 
які здійснюють облік прав власності на цінні папери закритого ак-
ціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА» у де-
позитарній системі України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-
ків іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА», депозитарію та зберігачам, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, випущені за-
критим акціонерним товариством «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«АСТРА», у триденний термін з моменту отримання ними копії цьо-
го рішення повідомити Комісію про взяття його до виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства з до-
датковою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АСТРА» 
та відповідних учасників Національної депозитарної системи 
України про прийняте рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 



№158, 23 серпня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеське 
територіальне управління Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1575

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери ТДВ «Син
тез»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листа Одеського територіального 
управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях товариства з 
додатковою відповідальністю «Синтез» (код за ЄДРПОУ 02971143), 
яке є правонаступником закритого акціонерного товариства «Син-
тез» (код за ЄДРПОУ 02971143), порушення вимог пункту 3 розді-
лу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу 
ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання 
свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24.03.1999 за № 180/3473) (далі — Порядок), з метою захисту ін-
тересів держави та інвесторів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з додатковою відповідальністю 
«Синтез», правонаступника закритого акціонерного товариства 
«Синтез», у строк до «20» жовтня 2013 року усунути порушення 
вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 
3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку), та протягом одного робочого дня 
після усунення порушення повідомити Комісію та додати до по-
відомлення документи, які підтверджують факт усунення пору-
шення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів закритого акціонерного товариства «Синтез» 
та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, випу-
щених закритим акціонерним товариством «Синтез», на строк до 
усунення порушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-

ків іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«Синтез», вносити зміни до системи реєстру власників іменних 
цінних паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних папе-
рах, та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні 

папери, випущені закритим акціонерним товариством «Синтез», 
вносити зміни до системи депозитарного обліку щодо цінних па-
перів, випущених закритим акціонерним товариством «Синтез», 
пов’язані з проведенням облікових операцій на рахунках їх клієн-
тів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберігачів, 
які здійснюють облік прав власності на цінні папери закритого ак-
ціонерного товариства «Синтез» у депозитарній системі України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-
ків іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства «Син-
тез», депозитарію та зберігачам, що здійснюють облік прав власнос-
ті на цінні папери, випущені закритим акціонерним товариством 
«Синтез», у триденний термін з моменту отримання ними копії цього 
рішення повідомити Комісію про взяття його до виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства 
з додатковою відповідальністю «Синтез» та відповідних учасни-
ків Національної депозитарної системи України про прийняте 
рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 
несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеське 
територіальне управління Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1576

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери 
ТОВ «М’ясопродукти»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листа Одеського територіального 
управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях товариства з 
обмеженою відповідальністю «М’ясопродукти» (код за ЄДРПОУ 
21018079), яке є правонаступником відкритого акціонерного то-
вариства «М’ясопродукти» (код за ЄДРПОУ 21018079), порушен-
ня вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473) 
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(далі — Порядок), з метою захисту інтересів держави та інвесто-
рів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю 
«М’ясопродукти», правонаступника відкритого акціонерного то-
вариства «М’ясопродукти», у строк до «20» жовтня 2013 року усу-
нути порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№  822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку), та протягом 
одного робочого дня після усунення порушення повідомити Комі-
сію та додати до повідомлення документи, які підтверджують 
факт усунення порушення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів відкритого акціонерного товариства 
«М’ясопродукти» та до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів, випущених відкритим акціонерним товариством 
«М’ясопродукти», на строк до усунення порушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-

ків іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства 
«М’ясопродукти», вносити зміни до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних папе-
рах, та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні 
папери, випущені відкритим акціонерним товариством 
«М’ясопродукти», вносити зміни до системи депозитарного облі-
ку щодо цінних паперів, випущених відкритим акціонерним това-
риством «М’ясопродукти», пов’язані з проведенням облікових 
операцій на рахунках їх клієнтів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберігачів, 
які здійснюють облік прав власності на цінні папери відкритого 
акціонерного товариства «М’ясопродукти» у депозитарній систе-
мі України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства 
«М’ясопродукти», депозитарію та зберігачам, що здійснюють об-
лік прав власності на цінні папери, випущені відкритим акціонер-
ним товариством «М’ясопродукти», у триденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію про 
взяття його до виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства з об-
меженою відповідальністю «М’ясопродукти» та відповідних учас-
ників Національної депозитарної системи України про прийняте 
рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 
несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеське 
територіальне управління Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» серпня 2013 р.  м. Київ  №1577

Щодо усунення порушень законо
давства про цінні папери 
ТОВ «ІНЕК»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листа Донбаського територіально-
го управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях товариства з 
обмеженою відповідальністю «ІНЕК» (код за ЄДРПОУ 25118317), 
яке є правонаступником закритого акціонерного товариства 
«ІНЕК» (код за ЄДРПОУ 25118317), порушення вимог пункту 3 
розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 
3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та ану-
лювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24.03.1999 за № 180/3473) (далі — Порядок), з метою за-
хисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери 

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

1.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІНЕК», правонаступника закритого акціонерного товариства 
«ІНЕК», у строк до «20» жовтня 2013 року усунути порушення ви-
мог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 
глави 3 розділу ІІІ Порядку), та протягом одного робочого дня піс-
ля усунення порушення повідомити Комісію та додати до повідо-
млення документи, які підтверджують факт усунення порушення.

2. Зупинити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів закритого акціонерного товариства «ІНЕК» та 
до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, випуще-
них закритим акціонерним товариством «ІНЕК», на строк до усу-
нення порушення.

3. Заборонити:
реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-

ків іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«ІНЕК», вносити зміни до системи реєстру власників іменних цін-
них паперів вказаного емітента;

депозитарію, який здійснює облік на рахунках у цінних папе-
рах, та зберігачам, які здійснюють облік прав власності на цінні 
папери, випущені закритим акціонерним товариством «ІНЕК», 
вносити зміни до системи депозитарного обліку щодо цінних па-
перів, випущених закритим акціонерним товариством «ІНЕК», 
пов’язані з проведенням облікових операцій на рахунках їх клієн-
тів та депонентів.

4. Зобов’язати депозитарій, який здійснює облік на рахунках у 
цінних паперах, в день отримання цього рішення або не пізніше 
наступного робочого дня довести це рішення до відома зберігачів, 
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які здійснюють облік прав власності на цінні папери закритого ак-
ціонерного товариства «ІНЕК» у депозитарній системі України.

5. Реєстратору, який здійснює ведення системи реєстру власни-
ків іменних цінних паперів закритого акціонерного товариства 
«ІНЕК», депозитарію та зберігачам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, випущені закритим акціонерним товари-
ством «ІНЕК», у триденний термін з моменту отримання ними копії 
цього рішення повідомити Комісію про взяття його до виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити повідомлення товариства з об-
меженою відповідальністю «ІНЕК» та відповідних учасників На-
ціональної депозитарної системи України про прийняте рішення.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях Комісії.

8. Законодавством передбачена відповідальність юридичних 
осіб, громадян чи посадових осіб за ухилення від виконання або 
несвоєчасне виконання рішень Комісії щодо усунень порушень 
законодавства на ринку цінних паперів. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Дон-
баське територіальне управління Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР зупинила,  
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012р. 
№249, відповідно до пункту 1 розділу І та пункту 6 розділу V По-
ложення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2003 
№3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за 
№92/7413 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 07.08.2009 №940) (далі — Положення), 
рішення Комісії №1556 від 20.08.2013 та наданого звіту про ре-
зультати розміщення цінних паперів Закритого недиверсифікова
ного венчурного пайового інвестиційного фонду «Актив Кепітал» 
(код за ЄДРІСІ — 23300191) ТОВ «ПАРТІДА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(код за ЄДРПОУ — 37783876). Визнано звіт про результати роз-
міщення цінних паперів Закритого недиверсифікованого венчур-
ного пайового інвестиційного фонду «Актив Кепітал» ТОВ «ПАР-
ТІДА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» таким, що відповідає вимогам 
пункту 4 розділу V Положення. Визнано Закритий недиверсифіко-
ваний венчурний пайовий інвестиційний фонд «Актив Кепітал» 
ТОВ «ПАРТІДА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» таким, що відповідає ви-
могам щодо мінімального обсягу активів інститутів спільного ін-
вестування — розпорядження № 0171 — СІ від 21 серпня 
2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ 
Положення про порядок припинення пайового інвестиційного 
фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг 
інвестиційних сертифікатів Пайового закритого недиверсифіко
ваного венчурного інвестиційного фонду «Холдінг» (реєстрацій-
ний код за ЄДРІСІ: 2331149) Товариства з обмеженою відпові
дальністю «Компанія з управління активами «Дельта» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22592656), крім операцій, 
пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового закритого недиверсифікованого венчурно-

го інвестиційного фонду «Холдінг» — розпорядження  
№ 0089– ЗО — СІ від 20 серпня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі 
пункту 17 глави 1 розділу ІII Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17.07.2003 №322, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 13.08.2003 за №706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 №1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 30.01.2007 за №81/13348), зі змінами та доповненнями, у від-
ношенні ТОВ «ЛОГО СФЕРА» (код за ЄДРПОУ: 36538614, 04073, 
м. Київ, провулок Куренівський, 19/5), відновлено обіг облігацій 
(серія А) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГО СФЕ
РА» — розпорядження № 22 КФ ВО — О від 12 серпня 
2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі 
пункту 17 глави 1 розділу ІII Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17.07.2003 №322, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 13.08.2003 за №706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 №1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 30.01.2007 за №81/13348), зі змінами та доповненнями, у від-
ношенні ТОВ «ЛОГО СФЕРА», код за ЄДРПОУ 36538614, місцезна-
ходження: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, відновлено 
обіг облігацій (серія В) Товариства з обмеженою відповідальніс
тю «ЛОГО СФЕРА» — розпорядження № 23 КФ ВО — О від 
12 серпня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі 
пункту 17 глави 1 розділу ІII Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17.07.2003 №322, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 13.08.2003 за №706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 №1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 30.01.2007 за №81/13348), зі змінами та доповненнями, у від-
ношенні ТОВ «ЛОГО СФЕРА», код за ЄДРПОУ 36538614, місцезна-
ходження: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, відновлено 
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обіг облігацій (серія С) Товариства з обмеженою відповідальніс
тю «ЛОГО СФЕРА» — розпорядження № 24 КФ ВО — О від 
12 серпня 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 п. 4 розділу ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації ви-
пуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом 
злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 09 квітня 
2013  року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
21 травня 2013 року за №795/23327, рішення Комісії від 15.08.2013 
року №1522 та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Україн-
ські радіосистеми» (04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6, код за 
ЄДРПОУ 23151188), зупинено обіг акцій ПрАТ «Українські радіо
системи» — розпорядження № 34 — КФ — З від 15 серпня 
2013  року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі 
п.  4 глави 5 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії 
від 17.07.03 р № 322 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06р. 
№1178, зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 30.01.07р. за № 81/13348, та відповідно до 
документів, наданих СТОВ «Цукровик» (17584, Чернігівська обл., 
Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4, код за  
ЄДРПОУ: 30829636) на скасування реєстрації випуску облігацій 
серії «В», скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «В» 
СТОВ  «Цукровик». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
СТОВ «Цукровик» серії «В» від 09 листопада 2011 року № 173/2/11, 
видане 23 січня 2013 року Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано — розпорядження  
№185 КФС –О від 21 серпня2013 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, рішення Комісії від 
20.08.2013 №1590 та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ  «Українські радіосистеми» (код за ЄДРПОУ: 23151188, 
04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6 на скасування реє-
страції випуску акцій у зв’язку з приєднанням до ПрАТ «Київстар» 
(код за ЄДРПОУ: 21673832), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Українські радіосистеми». Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПрАТ «Українські радіосистеми» від 14.10.2010 
№499/10/1/10, видане 20.05.2011 Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та 
Київській області, анульовано — розпорядження №57КФ С — А 
від 20 серпня 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, п. 4 глави 5 розді-
лу  ІІІ Положення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.03 
№  322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.03 

за № 706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06 № 1178, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.07 за 
№81/13348), зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб» (код за ЄДРПОУ: 
23721570, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 6) на скасування реє-
страції випуску облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ  «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб». Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб» 
від 03.03.2003 №24/2/03, видане Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано — розпорядження  
№ 184КФ — С — О від 15 серпня 2013 року.

*   *   *
Центральний територіальний департамент Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку на виконання пункту 6 гла-
ви 6 Розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.03 №322, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.03 за 
№706/8027 (зі змінами та доповненнями), повідомляє про скасу-
вання реєстрації випуску облігацій ТОВ «СИСТЕМАТРАНС» — роз
порядження №04ЦДСО та №05ЦДСО від 20 серпня 
2013  року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Півден-
ного територіального управління, на підставі пункту 4 рішення 
Комісії від 19.07.2007р. №1611 «Про делегування повноважень з 
реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспек-
тів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації 
випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення 
облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій під-
приємств територіальним управлінням Комісії», пункту 4 рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012р. №249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
та пункту 9 розділу І «Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій», затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.13р. за 
№822/23354, зупинено обіг акцій, у зв’язку з реорганізацією това-
риств:

Закритого акціонерного товариства «Фірма «Меблі» (вул. При-
морська, 26, м. Світловодськ, Кіровоградська область, 27501; код 
за ЄДРПОУ: 13754249); статутний капітал: 16844,00 грн, кількість 
акцій: 8422 штук простих іменних номінальною вартістю 2,00 грн; 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №1/11/1/04 від 
16.01.2004  року, видане Кіровоградським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження №30ПВЗ від 22 серпня 2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Знам’янський комбікор
мовий завод» (смт Знам’янка друга, Знам’янський район, Кірово-
градська область, 27410; код за ЄДРПОУ: 00688628); статутний 
капітал: 1006800,00 грн, кількість акцій: 1006800 штук простих 
іменних номінальною вартістю 1,00 грн; Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій №224/11/1/99 від 27.12.1999 року, видане Кіро-
воградським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку — розпорядження №31ПВЗ 
від 22 серпня 2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Бізнесексперт» (вул. Ка-
лініна, 10/14, офіс 6, м. Кіровоград, 25006; код за ЄДРПОУ: 
23095782); статутний капітал: 20000,00 грн, кількість акцій: 
200 штук простих іменних номінальною вартістю 100,00 грн; Сві-
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доцтво про реєстрацію випуску акцій №113/11/1/98 від 
27.11.1998  року, видане Кіровоградським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження №32ПВЗ від 22 серпня 2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Інтеком» (вул. Євгена Ма-
ланюка, 2, м. Кіровоград, 25015; код за ЄДРПОУ: 32850429); ста-
тутний капітал: 1526000,00 грн, кількість акцій: 1526000 штук 
простих іменних номінальною вартістю 1,00 грн; Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій №3/11/1/08 від 23.04.2008 року, видане 
Кіровоградським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку — розпорядження №33ПВЗ 
від 22 серпня 2013 року;

Відкритого акціонерного товариства «Дар’ївська пересувна 
механізована колона №143» (вул. Жовтнева, с. Дар’ївка, Білозер-
ський район, Херсонська область, 75032; код за ЄДРПОУ: 
01036454); статутний капітал: 396480,00 грн, кількість акцій: 
39648000 штук простих іменних номінальною вартістю 0,01 грн; 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №476/1/98 від 
08.09.1998 року, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку — розпорядження №34ПВЗ від 22 серпня 
2013 року.

Відкритого акціонерного товариства «Спеціалізована пересув
на механізована колона №581» (вул. Паризької Комуни, 2 «З», 
м. Нова Каховка, Херсонська область, 74900; код за ЄДРПОУ: 
05387742); статутний капітал: 13740,00 грн, кількість акцій: 
54960  штук простих іменних номінальною вартістю 0,25 грн; Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій №171/21/1/99 від 
29.06.1999  року, видане Херсонським територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження №35ПВЗ від 22 серпня 2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Ремонтнобудівельне 
управління №11», місцезнаходження: вул. Філатова, 42, м. Хер-
сон, 73000; код за ЄДРПОУ: 05474748; статутний капітал: 
3957,00 грн, кількість акцій: 7914 штук простих іменних номіналь-
ною вартістю 0,50 грн; Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№222/21/1/99 від 22.11.1999 року, видане Херсонським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку — розпорядження №36ПВЗ від 22 серпня 
2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Півден-
ного територіального управління, на підставі пункту 4 рішення 
Комісії від 19.07.2007р. №1611 «Про делегування повноважень з 
реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспек-
тів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації 
випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення 
облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій під-
приємств територіальним управлінням Комісії», пункту 4 рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012р. №249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 3 Розділу I Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354, 
зупинено обіг акцій Відкритого акціонерного товариства «Возне
сенський спецагропромтранс» (вул. Жовтневої революції, 254, 
м. Вознесенськ, Миколаївська обл., 56500; код за ЄДРПОУ: 
02126403; статутний капітал: 361675,25 грн, кількість акцій: 
1446701 штук простих іменних номінальною вартістю 0,25 грн; 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №28/14/1/11 від 
20.05.2011 року, видане Миколаївським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку), у 
зв’язку з реорганізацією товариства — розпорядження №37ПВЗ 
від 22 серпня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.07.2013 р. № 149 К, пункту 4 Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Про надання повноважень 
уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» від 07.02.2012р. № 249, пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 травня 2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
«АЛЕКС» (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд. 48, код 
за ЄДРПОУ — 23286602) у зв’язку з реорганізацією акціонерного 
товариства — розпорядження № 21ДН1З від 20.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.07.2013 р. № 149 К, пункту 4 Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Про надання повноважень 
уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» від 07.02.2012р. № 249, пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 травня 2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (51200, Дніпропетровська 
обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, буд. 2, код за ЄДРПОУ — 
03113450) у зв’язку з реорганізацією акціонерного товариства — 
розпорядження № 20 ДН — 1 — З від 20.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного 
територіального управління, що діє згідно з рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісії) 
№ 249 від 07.02.2012 року, на підставі п.4 рішення Комісії від 
19.07.07 №1611 «Про делегування повноважень з реєстрації ви-
пусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії ак-
цій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків 
облігацій підприємств, звітів про результати розміщення обліга-
цій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств 
територіальним управлінням ДКЦПФР» (зареєстровано в МЮ 
України 3 серпня 2007 р. за № 891/14158) та п.3 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Комісії від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реє-
страцію випуску акцій у зв’язку з перетворенням ПрАТ «ИРБИС
СЕРВИС» (61001, м. Харків, вул. Каштанова, 35-А, код за ЄДРПОУ — 
33289530). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 670/1/10, 
дата реєстрації: 17.08.2010 року, дата видачі: 29.06.2011 року, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
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анульовано, — розпорядження № 54СХ1СА від 
20.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного 
територіального управління, що діє згідно з рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісії) 
№ 249 від 07.02.2012 року, на підставі п.4 рішення Комісії від 
19.07.07 №1611 «Про делегування повноважень з реєстрації ви-
пусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії ак-
цій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків 
облігацій підприємств, звітів про результати розміщення обліга-
цій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств 
територіальним управлінням ДКЦПФР» (зареєстровано в МЮ 
України 3  серпня 2007 р. за № 891/14158) та п.8 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Комісії від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реє-
страцію випуску акцій у зв’язку з ліквідацією:

ЗАТ — ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬПАКФОР» (61121, м. Харків, 
просп. Тракторобудівників, буд. 140Б, кв. 75, код за ЄДРПОУ — 
30233730). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 63/17/1/99 
від 04.05.1999 року, видане Рівненським теруправлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — 
розпорядження № 55СХ1СА від 20.08.2013 року;

СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОСЛОВАЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА АКЦІ
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВОЛИНЬПАК» (61121, 
м. Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 140Б, кв. 75, код за  
ЄДРПОУ –21746726). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№ 33/03/1/98 від 13.05.1998 року, видане Волинським теруправ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано — розпорядження № 56СХ1СА від 
20.08.2013  року;

ВАТ «ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (40030, м. Суми, 
вул. Соборна, буд. 29 «Д», код за ЄДРПОУ — 01235685). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій № 16/17/1/01 від 05.06.2001 року, 
видане Рівненським теруправлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№  57СХ2СА від 20.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного 
територіального управління, що діє згідно з рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісії) 
№ 249 від 07.02.2012 року, на підставі п.4 рішення Комісії від 
19.07.07 №1611 «Про делегування повноважень з реєстрації ви-
пусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії ак-
цій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків 
облігацій підприємств, звітів про результати розміщення обліга-
цій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств 
територіальним управлінням ДКЦПФР» (зареєстровано в МЮ 
України 3 серпня 2007 р. за № 891/14158) та п.7 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Комісії від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реє-
страцію випуску акцій у зв’язку початком проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення шляхом ліквідації 
ЗАТ «АГРОКОМБІНАТ «ГЛУХІВСЬКИЙ» (41400, Сумська обл., 
м. Глухів, провулок Водотеченський, буд. 13-А, код за ЄДРПОУ — 
24001895). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 75/18/1/98 
від 12.06.1998 року, видане Сумським теруправлінням Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — роз
порядження № 58СХ2СА від 20.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Півден-
ного територіального управління, на підставі пункту 4 рішення 
Комісії від 19.07.2007р. №1611 «Про делегування повноважень з 
реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспек-
тів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації 
випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення 
облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій під-
приємств територіальним управлінням Комісії», пункту 4 рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012р. №249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
та пункту 3 розділу І «Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій», затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.13р. за 
№822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій Закритого акці
онерного товариства «Всеволод і К» (вул. Нікольська, 47, м. Ми-
колаїв, 54001 ; код за ЄДРПОУ: 13854235; статутний фонд: 
35380,00 грн, кількість акцій: 3538 штук простих іменних номі-
нальною вартістю 10,00 грн; Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій №358/14/1/98 від 24.12.1998 року, видане Миколаївським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку), у зв’язку з ліквідацією товариства. Анульовано 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №358/14/1/98 від 
24.12.1998 року, видане Миколаївським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку)  — 
розпорядження №50ПВСА від 21 серпня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 149 К 
від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення 
ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх лікві-
дацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР від 
13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску акцій Відкритого 
акціонерного товариства «Запорізький міськмолокозавод №  2» 
(69084, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 2, код за ЄДРПОУ — 
05500138) у зв’язку з вилученням з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України. Анульовано свідоцтво про ре-
єстрацію випуску акцій № 15/08/1/99 від 20.01.1999 р., видане За-
порізьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку — розпорядження № 30ДН1С від 
21.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 149 К 
від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
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комісії з цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення 
ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх лікві-
дацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР від 
13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску акцій Закрито
го акціонерного товариства Інвестиційний фонд «АРСЕНАЛ
ІНВЕСТ» (69063, м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 31А, код за  
ЄДРПОУ — 22157570) у зв’язку з вилученням з Єдиного держав-
ного реєстру підприємств та організацій України. Анульовано сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій № 355/08/1/98 від 
13.07.1998 р., видане Запорізьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — розпо
рядження № 31ДН1С від 21.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 149 К 
від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення 
ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх лікві-
дацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР від 
13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску акцій Приват
ного акціонерного товариства «ПРЕМІУМВИН» (69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Гоголя, буд. 85, код за ЄДРПОУ — 22972175) у зв’язку 
з вилученням з Єдиного державного реєстру підприємств та орга-
нізацій України. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій № 648/10/1/00 від 10.11.2000 р., видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку у м. Києві та області — розпорядження № 32ДН1С від 
21.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 149 К 
від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення 
ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх лікві-
дацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР від 
13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску акцій Відкрито
го акціонерного товариства «Мелітопольський завод будматеріа
лів» (72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 
буд. 16, код за ЄДРПОУ — 05467205) у зв’язку з вилученням з 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 97/08/1/10 
від 04.06.2010 р., видане Запорізьким територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження № 33ДН1С від 21.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 149 К 
від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення 
ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх лікві-
дацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР від 
13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску акцій Закрито
го акціонерного товариства «УКРБЕЛІНВЕСТ» (50086, Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд. 3, код за  
ЄДРПОУ — 30305697) у зв’язку з вилученням з Єдиного держав-
ного реєстру підприємств та організацій України. Анульовано сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій № 107/10/1/00 від 
14.02.2000  р., видане Запорізьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — розпо
рядження № 34ДН1С від 21.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку — Мігуль Олени Вікторівни, 
на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку № 149 К від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 
07.02.2012р. № 249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
та п. 2 Рішення ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про передачу по-
вноважень територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку щодо скасування реєстрації ви-
пусків акцій акціонерних товариств, які виключені з Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України (Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) 
у зв’язку з їх ліквідацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішен-
ням ДКЦПФР від 13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Надія» (49044, 
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 10, к. 310, код за  
ЄДРПОУ — 22279439) у зв’язку з вилученням з Єдиного держав-
ного реєстру підприємств та організацій України. Анульовано сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій № 499/01/1/98 від 
24.11.1998  р., видане Територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку у Автономній Республіці 
Крим — розпорядження№ 35ДН1С від 21.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 149 К 
від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення 
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ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх лікві-
дацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР від 
13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску акцій Відкрито
го акціонерного товариства «Васильківське хлібоприймальне під
приємство» (місцезнаходження: 52209, Дніпропетровська обл., 
м.  Жовті Води, вул. Будьонного, буд. 88, код за ЄДРПОУ — 
19028107) у зв’язку з вилученням з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України. Анульовано свідоцтво про ре-
єстрацію випуску акцій № 548/10/1/99 від 06.07.1999 р., видане 
Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку у м. Києві та області — розпорядження 
№  36ДН1С від 21.08.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Півден-
ного територіального управління, на підставі пункту 4 рішення 
Комісії від 19.07.2007р. №1611 «Про делегування повноважень з 
реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспек-
тів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації 
випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення 
облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій під-
приємств територіальним управлінням Комісії», пункту 4 рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012р. №249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
та пункту 9 розділу І «Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій», затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.13р. за 
№822/23354, зупинено обіг акцій у зв’язку з реорганізацією това-
риств:

Закритого акціонерного товариства «Соляніринок», проспект 
Героїв Сталінграда, 20/2, м. Миколаїв, 54025; код за ЄДРПОУ: 
24779423; статутний капітал: 904600,00 грн, кількість акцій: 
90460 штук простих іменних номінальною вартістю 10,00 грн; Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій №70/14/1/01 від 
05.12.2001 року, видане Миколаївським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження №38ПВЗ від 22 серпня 2013 року;

Відкритого акціонерного товариства «Арбузинська харчосма
кова фабрика» (вул. Набережна, 170, смт. Арбузинка, Миколаїв-
ська область, 55300; код за ЄДРПОУ: 05467754); статутний капі-
тал: 56000,00 грн, кількість акцій: 5600 штук простих іменних 
номінальною вартістю 10,00 грн; Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій №143/14/1/99 від 06.05.1999 року, видане Миколаївським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку — розпорядження №39ПВЗ від 22 серпня 
2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Норта» (вул. Бузніка, 4-а, 
кв.88, м. Миколаїв, 54010; код за ЄДРПОУ: 24056005); статутний ка-
пітал: 1000,00 грн, кількість акцій: 100 штук простих іменних номі-
нальною вартістю 10,00 грн; Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№114/14/1/97 від 07.10.1997 року, видане Миколаївським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку — розпорядження №40ПВЗ від 22 серпня 2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Ремпобуттехніка» 
(вул.  Енгельса, 25, м. Первомайськ, Миколаївська область, 55200; 

код за ЄДРПОУ: 20881066); статутний капітал: 37810,00 грн, кіль-
кість акцій: 151240 штук простих іменних номінальною вартістю 
0,25 грн; Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №22/14/1/98 від 
19.01.1998 року, видане Миколаївським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження №41ПВЗ від 22 серпня 2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Магазин №106» (про-
спект Леніна, 173, м. Миколаїв, 54003; код за ЄДРПОУ: 13859327); 
статутний капітал: 55286,30 грн, кількість акцій: 552863 штук про-
стих іменних номінальною вартістю 0,10 грн; Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій №296/14/1/99 від 10.11.1999 року, видане 
Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку — розпорядження №42ПВЗ 
від 22 серпня 2013 року;

Закритого акціонерного товариства «Слант» (вул. Робоча, буд.  1, 
м. Миколаїв, 54015; код за ЄДРПОУ: 13861152); статутний капітал: 
36565,00 грн, кількість акцій: 7313 штук простих іменних номіналь-
ною вартістю 5,00 грн; Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№228/14/1/99 від 17.08.1999 року, видане Миколаївським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку — розпорядження №43ПВЗ від 22 серпня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи, начальника 

Південного територіального управління, на виконання пункту 3 
Рішення Комісії від 16 травня 2005р. №240 «Про передачу повно-
важень територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків 
акцій акціонерних товариств, які виключені з Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України у зв’язку з їх ліквідаці-
єю», та пункту 8 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№ 822/23354, скасовано випуск акцій:

Відкритого акціонерного товариства «Інгулецька ПМК» (код за 
ЄДРПОУ: 00858645, вул. Івана Франка, 31-Б, м. Миколаїв, 54037); 
статутний капітал: 64000,00 грн, кількість акцій: 256000 штук про-
стих іменних номінальною вартістю 0,25 грн; Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій №132/14/1/97 від 05.11.1997 року, видане 
Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило 
чинність — розпорядження №51ПВСА від 22 серпня 
2013  року;

Відкритого акціонерного товариства «Капітал» (код за ЄДРПОУ: 
20879862, проспект Леніна, 9, м. Миколаїв, 54017); статутний ка-
пітал: 40000,00 грн, кількість акцій: 4000 штук простих іменних 
номінальною вартістю 10,00 грн; Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій №80/1/96 від 05.11.1996 року, видане Державною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втра-
тило чинність — розпорядження №52ПВСА від 22 серпня 
2013  року.

НКЦПФР повідомляє  
про ліцензування на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку:

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕННІК» 
(03057, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 72, іденти-
фікаційний код юридичної особи: 30786053) ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльнос-
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ті з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності 
серії АД №075865 від 18.09.2012, дилерської діяльності серії АД 
№075866 від 18.09.2012, відповідно до підпункту 1 пункту 1 роз-
ділу IV Порядку, на підставі заяви про анулювання ліцензій — рі
шення № 1548 від 20 серпня 2013 року.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕКС
ТРЕНД» (69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Мая-
ковського, будинок 4, ідентифікаційний код юридичної особи: 
36836441) ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а 
саме: брокерської діяльності серії АВ №534293 від 22.07.2010, ди-
лерської діяльності серії АВ №534294 від 22.07.2010, відповідно 
до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку, на підставі заяви про 
анулювання ліцензій — рішення № 1549 від 20серпня 2013 року.

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ви
дано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо
вому ринку:

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «ХРЕЩАТИК» (01001, м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 
8-А; ідентифікаційний код юридичної особи: 19364259) ліцензію 
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управ-
ління цінними паперами, у зв’язку із закінченням 15.08.2013 стро-
ку дії попередньо виданої ліцензії серії АВ № 534057 — рішення 
№1481 від 13 серпня 2013 року.

22.08. 2013 р. 

01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації посилання на прес
службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394

РЕЙ ТИН ГО ВІ НО ВИ НИ

Найменування Серія боргового 
інструменту

Дата визначення / 
оновлення

Рейтинг/Прогноз

Аркада-Фонд, ТОВ , ІК V 23.07.2013 Відкликано
Аркада-Фонд, ТОВ , ІК W 23.07.2013 Відкликано
БАСТМА, ТОВ МП, БФ С 17.07.2013 uaB-/Стабільний
БТБ, ТОВ А 17.07.2013 uaB+/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ X, Y 17.07.2013 Відкликано
Добробуд, ТОВ A, B, C 17.07.2013 uaB-/Стабільний
Ідея Банк, ПАТ В 25.07.2013 uaA/Стабільний
Іллічівська, ТзДВ , СК - 23.07.2013 Призупинено
Іллічівське, ПрАТ , СТ - 23.07.2013 Призупинено

Найменування Серія боргового 
інструменту

Дата визначення / 
оновлення

Рейтинг/Прогноз

Інвестиційно-будівельна група, ТОВ - 17.07.2013 Відкликано
Інвестиційно-будівельна група, 
ТОВ 

A, B, C 17.07.2013 Відкликано

Марком-Захід, ТОВ А 17.07.2013 Відкликано
Міханікі Україна, ПзІІ А 17.07.2013 uaB/Стабільний
Нива, ТОВ , СП А 17.07.2013 Відкликано
Нове місто, БК ТОВ І 19.07.2013 uaB+/Стабільний
ПтБ, ПАТ C, D 23.07.2013 uaA+/Стабільний
Укрбудінвестбанк, АТ - 23.07.2013 uaBBB/Стабільний

Кредитні рейтинги, визначені або оновлені ТОВ «КредитРейтинг» у липні 2013 р.

Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 28.01.2013 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Агентство по рефінансуванню 
житлових кредитів» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 38040228
1.4. Місцезнаходження емітента 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, 

літера «В»
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента телефон: (044) 201-31-11

факс: (044) 201-31-14
1.6. Електронна поштова адреса емітента office@re-finance.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

www.re-finance.com.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог 
глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні 
папери відповідно до вимог розділу III цього Положення

Відомості про факти лістингу/
делістингу цінних паперів на 
фондовій біржі;

2. Текст повідомлення
Зміст інформації:

1. Дата дії: 30.07.13р. ПАТ «ФБ «Перспектива» внесені до Біржового реєстру в котиру-
вальний список 2 рівня лістингу звичайні іпотечні облігації серії «А» ПАТ «АРЖК» номіналь-
ної вартості 10 000 грн. 25 000 штук на загальну суму 250 000 000 грн.

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до 
загального розміру конкретного випуску цінних паперів: 100%

Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменуван
ня органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 
09 жовтня 2012р., Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій реєстра-
ційний №1/4/2012/, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: звичайні іпотечні 
облігації, іменні з фіксованим процентом бездокументарної форми існування

Дата рішення та уповноважений орган емітента, який прийняв рішення про включення в 
лістинг фондової біржі цінних паперів емітента, найменування фондової біржі, в лістинг яко
го включаються цінні папери емітента: рішення про включення до 2 рівня лістингу Біржово-
го реєстру ПАТ «ФБ «Перспектива» звичайних іпотечних облігацій серії «А» прийнято Прав-
лінням ПАТ «АРЖК» (протокол №46 від 26.07.13р.)

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права власників цінних 
паперів: у лістинг включені звичайні іпотечні облігації серії «А», права власників звичайних 
іпотечних облігацій — відповідно до проспекту емісії

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі 
N 

з/п 
Дія (лістинг/

делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу) 

Найменування 
фондової біржі 

Дата дії Вид цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія 

Номінальна 
вартість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 

Частка від розміру 
статутного капіталу, 
яку складають цінні 
папери, щодо яких 

вчинена дія (у 
відсотках) 

Дата реєстрації 
випуску цінних 
паперів, щодо 
яких вчинена 

дія 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 
випуску цінних 
паперів, щодо 

яких вчинена дія 

Найме
нування органу, що 
здійснив державну 
реєстрацію випуску 
цінних паперів, щодо 

яких вчинена дія 

Тип, форма 
існування 

цінних паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 лістинг ПАТ «Фондова 

біржа 
«Перспектива»

30.07.2013 Іпотечні 
облігації/
звичайні

10000 грн. 25000 шт. 714% 09.10.2012 1/4/2012/ Національна комісія 
з цінних паперів та 
фондового ринку

бездокументар-
на

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Заступник Голови Правління (Член Правління) ____________________ Беляєва З.М.  22 серпня 2013 року     М.П
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

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

виданні)
1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товари-
ство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00857290.
1.4. Місцезнаходження емітента: 07420, Київська область, Броварський ра-

йон, смт. Калита, вул. Червоноармійська, 14.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04594) 68643. 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Каlita@sagro.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://00857290.smida.gov.ua/em_reports
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2. Текст повідомлення.

22.08.2013 року Наглядовою радою ПАТ «Агрокомбінат «КАЛИТА» (протокол 
б/н від 22.08.2013 року) прийнято рішення про дострокове відкликання та при-
пинення повноважень Члена Правління Товариства, а саме: 

- на підставі поданої заяви з 22.08.2013 року відкликано зі складу Правління 
Товариства та припинено повноваження Члена Правління Товариства Донця Во-
лодимира Олександровича (паспорт серії НК № 144225, виданий Козелецьким 
РВ ЦМВС України в Чернігівській обл., 01 серпня 1996 року). Вказана особа не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента. Не має непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 08.08.2013 року.

Іншу особу замість звільненої особи до складу Правління Товариства не при-
значено.

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

в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління  Сміян Олександр Станіславович 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АТАН — КРИМ»

(далі — Товариство), код за ЄДРПОУ 32085677
повідомляє про прийняття рішення про дематеріалізацію випусків облігації Товариства

Реквізити емітента:
Повне найменування згідно з установчими документами: Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Атан-Крим».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32085677.
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 98100, АР Крим, м. Фео-

досія, вул. Галерейна, буд. 22. 
Телефон, факс: (06562) 2-21-50.
Реквізити першого випуску іменних облігацій документарної форми існування, щодо 

якого прийнято рішення про дематеріалізацію: 
Вид цінних паперів (із зазначенням типу): прості іменні облігації. 
Серія цінних паперів: А ;
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації — 05 серпня 2005 року, ви-

дане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер 
випуску № 182/2/05.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA010671АА05.
Реквізити другого випуску іменних облігацій документарної форми існування, щодо 

якого прийнято рішення про дематеріалізацію: 
Вид цінних паперів (із зазначенням типу): прості іменні облігації.
Серія цінних паперів: В ;
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації — 15 червня 2007 року, ви-

дане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер 
випуску № 285/2/07.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000015648.
Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників імен

них цінних паперів:
Повне найменування згідно з установчими документами: Товариство з обмеженою 

відповідальністю Фірма «Співдружність»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23908661
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 61145 м.Харків, вул. Кос-

мічна, 26
Телефон, факс: (057) 7140-190
Керівник: Зозуля Андрій Володимирович
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депо

зитарної діяльності, а саме з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: серія АГ 
№ 399166 видана ДКЦПФР 30.08.2010р., строк дії з 30.08.2010р. до 30.08.2015р.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск облігацій, щодо якого 
прий нято рішення про дематеріалізацію:

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій 
України».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченко, буд. 3
Телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депо

зитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія 
АВ № 189650 видана ДКЦПФР 19.09.2006р., строк дії з 19.09.2006р. до 19.09.2016р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах влас
никам облігацій:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «БАНК «ФНАНСИ ТА КРЕ-
ДИТ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 09807856.
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60.
Телефони контактної особи: (044) 364-26-57.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депо

зитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АД 
№ 075779 видана НКЦПФР 23.08.2012р., строк дії з 25.08.2012р. необмежений.

Дата припинення ведення реєстру: 30 вересня 2013 року.
Дата обліку: 21 серпня 2013 року.
Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію номінальних утримувачів, 

зберігача, та Національного депозитарію: листом з повідомленням.
Порядок вилучення сертифікатів іменних цінних паперів: протягом двох місяців з 

дати публікації рішення НКЦПФР про видачу свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 
в бездокументарній формі, власники облігацій зобов’язані передати емітенту сертифі-
кати цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.

Власники облігацій Товариства мають право до дати припинення ведення реєстру 
самостійно знерухоміти належні їм цінні папери в обраному Товариством Національно-
му депозитарії.

Номінальні утримувачі — зберігачі, та зберігач, у якого емітент буде відкривати ра-
хунки в цінних паперах власникам облігацій, зобов’язані до дати припинення ведення 
реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в Національному депозитарії який буде об-
слуговувати випуск облігацій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.

Власнику іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дема-
теріалізацію, потрібно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обра-
ним ним зберігачем.

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

Підтвердженням права власності на іменні цінні папери в бездокументарній формі є 
виписка з рахунка в цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНОСИРОВИННА КОМПАНІЯ»

Генеральний директор публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-
СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (далі — Товариство) повідомляє, що 24 вересня 2013 року о 9:00  го
дині в приміщенні адміністративного корпусу за адресою Товариства: 14001, м. Чернігів, вул. Ці
олковського,9, каб.№208 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання головуючого та секре-
таря позачергових загальних зборів акціонерів. 

2. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ» 
шляхом викладення його в новій редакції.

3. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (конт-
рактів) з членами Наглядової ради.

5. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
6. Обрання Генерального директора Товариства.
7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цих договорів з боку Товариства.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів Това-
риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про ви-
конавчий орган Товариства» в новій редакції.

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у позачергових загальних збо-
рах, буде складений на 18 вересня 2013 року (за три робочих дні до дня проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депо-
зитарну систему України).

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів потрібно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу і довіре-
ність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформ-
лену згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів відбудеться з 8:30 до 
9.00 — 24 вересня 2013 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття рішень з питань 
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, за адресою: вул. Ціолковсько-
го,9, каб. №203, у робочі дні з 9.00 до 17.00, посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Романенко Л.М.

Телефони для довідок: (0462) 662964.  Генеральний директор 
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ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЮНІОНКАПІТАЛ»1

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: «Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що прово-
диться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як 
гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у до-
кументах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що 
підписали ці документи.»

1. Інформація про Емітента.
1.1. Повне та скорочене (у разі наявності) найменування:
- Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІОН-

КАПІТАЛ».
- Скорочене найменування: ТОВ «ЮНІОН-КАПІТАЛ».

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти 
та інших засобів зв'язку Емітента (у разі їх наявності):

Місцезнаходження (адреса) Товариства: 04107, м. Київ, Шевченківський район, вул. Пече-
нізька, буд. 8.

Номери телефону/факсу: (050) 681-52-56. 

1.3. Дата заснування, зміни організаційноправової форми, назви Емітента (у разі їх на
явності):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІОН-КАПІТАЛ» було створене та 
зареєстроване Державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві Державної 
Адміністрації 10.08.2005р., номер запису 

1 074 102 0000 009314, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33696057.
Зміни організаційно-правової форми не відбувались.
Зміни в назві Емітента з моменту державної реєстрації не відбувались.

1.4. Перелік засновників:
Одноосібним засновником Товариства на момент державної реєстрації був Бойко Юрій 

Юлійович.

1.5. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формуван
ня та компетенція згідно з установчими документами Емітента):

Витяг зі Статуту Товариства:
«…
РОЗДІЛ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА
7.1. Управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством 

є загальні збори його учасників і виконавчий орган. Вищим органом Товариства є Загальні 
Збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представ-
ників.

7.2. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник 
має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це решту учасників 
Товариства. Учасник має право передати свої повноваження в Загальних Зборах іншому учас-
нику чи його уповноваженому представнику. 

7.3. Учасник має у Загальних Зборах голоси пропорційно його внеску до Статутного капі-
талу Товариства. Частка Статутного капіталу, що припадає на один голос становить 1% Статут-
ного капіталу. 

7.4. Загальні Збори учасників обирають Голову Товариства.
7.5. Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю можуть формувати органи, 

що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого ор-
гану.

7.6. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються загальни-
ми зборами учасників товариства.

7.7. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю товариства з обмеженою відпо-
відальністю згідно з рішенням його загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених 
статутом і законом товариства, може призначатися аудиторська перевірка.

7.8. Публічна звітність товариства з обмеженою відповідальністю про результати його ді-
яльності не вимагається, крім випадків, встановлених законом.

РОЗДІЛ 8. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦIЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ УЧАСНИКIВ ТОВАРИСТВА
До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належать: 
8.1.Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів та звітів 

про їх виконання; 
8.2.Внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капі-

талу; 
8.3.Встановлення розміру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
8.4.Вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника;
8.5.Обрання та відкликання Директора та Ревізійної комісії; 
8.6.Виключення Учасника з Товариства;
8.7.Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні під-

приємства, філії, представництва; затвердження звітів i висновків ревізійної комісії, порядку 
розподілу прибутку; визначення порядку покриття збитків;

8.8.Створення, реорганізація i ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, за-
твердження їх статутів та положень про них; 

8.9.Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Това-
риства; 

8.10.Затвердження правил процедури та інших внутрiшнiх документів Товариства, визна-
чення його організаційної структури; 

8.11. Прийняття рішення про ліквідацію товариства;
8.12.Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної 

комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

1 Далі за текстом – ТОВ «ЮНІОН-КАПІТАЛ», Товариство або Емітент

8.13. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визна-
чення повноважень відповідних контрольних органів.

8.14. Надання попередньої згоди виконавчому органу Товариства на укладання, зміну чи 
розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод) щодо володіння, користування 
(крім надання в оренду на підставі типового договору, що затверджується рішенням Загаль-
них зборів, за орендними ставками, строками та іншими умовами, що затверджені Загальни-
ми зборами) чи розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи зе-
мельні ділянки, в тому числі, але не виключно — щодо застави, іпотеки та відчуження 
нерухомого майна Товариства ( в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статут-
ного фонду (капіталу) іншого підприємства), відмови від права користування чи права влас-
ності на земельну ділянку тощо.

8.15. Надання попередньої згоди виконавчого органу Товариства на укладання договорів 
позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а 
також передачі в довічне управління майна Товариства на загальну суму, яка одноразово або 
частинами протягом місяця дорівнює або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень.

8.16. Надання попередньої згоди виконавчому органу Товариства на укладання, зміну чи 
розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод) одноразово на суму, що дорівнює 
або перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень або її еквівалент в іноземній валюті за кур-
сом НБУ), або декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 2 (двох) кален-
дарних місяців, що сумарно дорівнюють або перевищують цю суму.

8.17. З питань, що зазначені в пп.8.1, 8.2, 8.6 рішення приймаються на основі рішення, за 
яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної 
кількості голосів учасників Товариства, з решти питань — простою більшістю голосів. 

8.18. При вирішенні питання зазначеного у п. 8.6 Учасник (його представник), про виклю-
чення якого йдеться, участі у голосуванні не бере.

РОЗДІЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКIВ ТОВА-
РИСТВА

9.1. Загальні Збори є правомочними, якщо на них присутні учасники (представники учас-
ників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

9.2. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань 
діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції 
виконавчого органу. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа 
присутніх учасників, якщо інше не встановлено Статутом або законом.

9.3.Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами товари-
ства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

9.4. Приймати участь у Загальні Зборах учасників з правом дорадчого голосу можуть чле-
ни виконавчого органу, що не є Учасниками Товариства. Учасники Товариства, що приймають 
участь у Загальних Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, що має кожен Учас-
ник. Цей перелік підписується Головою та секретарем Товариства.

9.5. У випадках, передбачених Статутом Товариства правилами процедури, допуска-
ється прийняття рішення методом опитування. В цьому разі проект рішення чи питання 
для голосування надсилаються Учасникам, які повинні у письмовій формі повідомити То-
вариство про свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від 
останнього Учасника голосування всі вони повинні бути поінформовані Головою про 
прий няте рішення. 

9.6. Кожен з учасників Товариства має право вимагати розгляду будь-якого питання на 
Загальних Зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 кален-
дарних днів до початку Загальних Зборів. 

9.7. Голова Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-
який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з 
книги протоколів. 

РОЗДІЛ 10. ПЕРIОДИЧНIСТЬ СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ УЧАСНИКIВ ТОВАРИСТВА. 
ПОЗАЧЕРГОВI ЗБОРИ

10.1. Загальні Збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік. 
10.2. Позачергові Загальні Збори Учасників скликаються Головою Товариства, у випадку 

неплатоспроможності Товариства, при наявності обставин зазначених в Статуті, а також у 
будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому зокрема, 
якщо виникає загроза значного зменшення Статутного капіталу.

10.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, 
мають право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників у будь-який час 
і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова 
Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні Збори Учас-
ників. 

10.4. Про проведення Загальних Зборів Учасники повідомляються усно чи письмово із 
зазначенням часу та місця проведення Загальних Зборів i порядку денного. Повідомлення 
повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних Зборів. Будь-який з 
Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що 
воно було ним поставлено не пiзнiше як за 25 днів до початку Загальних Зборів. Не пізніше як 
за 7 днів до скликання Загальних Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можли-
вість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних Зборів. З пи-
тань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою усіх 
Учасників присутніх на Загальних Зборах. Рішення загальних зборів може бути оскаржене 
учасником товариства до суду.

РОЗДІЛ 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
11.1. У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган — Директор, який здій-

снює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним Учасникам. Учасники можуть поклас-
ти виконання обов’язків Директора на себе, особисто, або призначити на посаду Директора 
іншу фізичну особу.

11.2.Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до 
виключної компетенції Загальних Зборів Учасників. Директор контролює ведення бухгалтер-
ського обліку результатів діяльності Товариства, організує ведення статистичної та податкової 
звітності та представляє її у встановленому обсязі відповідним державним органам. 

11.3. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників i організує виконання їх рішень. 
Директор не має права приймати рішення, обов’язкові для Загальних Зборів Учасників.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІОНКАПІТАЛ»
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11.4. Директор діє від імені Товариства у межах встановлених чинним законодавством та 
цим Статутом.

11.5 Директор має право без довіреності виконувати від імені Товариства будь-які юри-
дичні дії, акти, в тому числі правочини, а саме:

11.5.1. затверджувати поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для їх ви-
конання;

11.5.2. укладати та припиняти угоди, договори, а також вчиняти інші правочини, з усіх 
питань діяльності Товариства, в тому числі зовнішньоекономічні та кредитні, з урахуванням 
обмежень, встановлених цим Статутом, а саме має право на:

- розпоряджатися активами Товариства на загальну суму, яка одноразово або частинами 
протягом місяця з одним контрагентом не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень, в тому 
числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, 
здійснення фінансових інвестицій;

- передача у володіння, користування, розпорядження, заставу активів одному контраген-
ту, справедлива вартість яких одноразово чи частинами протягом місяця з одним контраген-
том не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

- надання гарантій, поручительства за третю особу на загальну суму, яка одноразово або 
частинами протягом місяця не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

11.5.3. розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства у відповідності з чин-
ним законодавством та цим Статутом;

11.5.4. у встановленому порядку приймати та звільняти з роботи працівників Товариства;
11.5.5. затверджувати штатний розпис та розмір заробітної плати, вирішувати умови 

оплати та стимулювання праці працівників Товариства, системи заохочень та накладення стяг-
нень на працівників Товариства;

11.5.6. видавати в межах своєї компетенції довіреності (відповідно до чинного законодав-
ства України);

11.5.7. видавати накази та розпорядження, що обов’язкові для персоналу Товариства, з 
оперативних питань, які потребують негайного вирішення в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України, та в межах компетенції передбаченої цим Статутом;

11.5.8. забезпечувати виконання поточних та перспективних планів, приймати рішення з 
питань реалізації продукції Товариства на території України та за її межами, з урахуванням 
передбачених цим Статутом обмежень;

11.5.9. розподіляти повноваження між посадовими особами Товариства;
11.5.10. укладати та вносити зміни до колективного договору з трудовим колективом То-

вариства;
11.5.11. організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
11.5.12. організовувати виконання рішень Загальних зборів Учасників;
11.5.13. виконувати інші функції, що випливають із цього Статуту.
11.6. Директор не може бути одночасно Головою Загальних Зборів Учасників Товариства.
РОЗДІЛ 12. РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ
12.1. У випадку , якщо до складу Товариства входить тільки один учасник, контроль за 

діяльністю Директора Товариства здійснює незалежна аудиторська компанія, яка доповідає 
про результати проведених нею перевірок єдиному учаснику Товариства.

12.2. Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснює Ревізійна комісія, що ство-
рюється Загальними Зборами Учасників згідно чинного законодавства. Директор не може 
бути членом Ревізійної комісії. 

12.3. Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за 
дорученням Загальних Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Това-
риства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх 
необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Реві-
зійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників Товари-
ства.

12.4. Ревізійна комісія складає висновок щодо річних звітів та балансів i виконує інші 
функції передбачені чинним законодавством, установчими документами Товариства та рішен-
нями Зборів Учасників. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників не мають права за-
тверджувати баланс Товариства. 

12.5. Ревізійна комісія має право вимагати позачергового скликання Зборів Учасників, 
якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових 
осіб Товариства…»

1.6. Предмет та мета діяльності:
Витяг зі Статуту Товариства:
«…
РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Предмет діяльності — здійснення комерційної, торгівельної. постачальницької, мар-

кетингової, виробничої, інформаційної, фінансової, інвестиційної, консультаційної, будівель-
ної, науково-дослідної, юридичної, видавничої, рекламної, проектної, дилерської, холдинго-
вої, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, 
благодійницької та іншої діяльності, надання різноманітних послуг українським та іноземним 
юридичним та фізичним особам, а також здійснення іншої діяльності, яка не суперечить чин-
ному законодавству України.

2.2. Цілі діяльності — організація підприємницької діяльності, залучення юридичних та 
фізичних осіб до діяльності по інвестуванню в економіку капіталовкладень, виробництво та 
переробка продукції, виконання робіт та послуг, насичення ринку продукцією виробничо-
технічного призначення, харчовою продукцією, товарами та послугами, здійснення будь-якої 
іншої діяльності, у тому числі благодійницької, з метою підвищення добробуту та задоволення 
потреб населення, а також одержання прибутку.

2.3. Напрямки діяльності Товариства:
- Консультування з питань комерційної діяльності та управління.
- Надання посередницьких послуг з купівлі-продажу нерухомості.
- Надання інформаційно-консультаційних послуг.
- Надання маркетингових послуг.
- Роздрібна та оптова торгівля.
- Проведення маркетингових досліджень.
- Будівельні, будівельно-монтажні роботи й інші подібні роботи.
- Виробництво продукції виробничо-технічного призначення, у тому числі будівельних ма-

теріалів і товарів народного споживання.

- Науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-дослідницькі роботи і послуги по 
впровадженню інших результатів у виробництві, у тому числі зв’язаних з будівництвом об’єктів 
житлового та виробничого призначення.

- Брокерська, дилерська, торговельно-посередницька діяльність.
- Участь у реалізації національних, державних, міжурядових, міждержавних, міжгалузевих 

і галузевих науково-технічних програм, угод і планів.
- Переробка твердих побутових відходів, утилізація і реалізація, включаючи експорт.
- Обстеження в галузі екології і промислової санітарії. Еколого-теплотехнічні випробуван-

ня й інвентаризація шкідливих викидів паливо споживного устаткування, контроль гранично 
припустимих викидів, розробка проектів гранично припустимих викидів.

- Впровадження науково-технічних досягнень на підприємствах України й у закордонних 
країнах. Участь у розробці і впровадженні мір спрямованих на поліпшення екології.

- Розробка і впровадження засобів, приладів і пристосувань для ремонту, експлуатації і 
регулювання механічних, технічних, будівельних, електричних і електронних приладів і кон-
струкцій.

- Розробка, виробництво і реалізація програмної комп’ютерної продукції.
- Рекламна діяльність.
- Здійснення оптової, роздрібної, комісійної, аукціонної торгівлі імпортними та вітчизняни-

ми товарами народного споживання, сировиною та матеріалами.
- Організація виробництва та виробництво (у тому числі спільно з іноземними партнера-

ми) товарів народного споживання, будівельних матеріалів та конструкцій, здійснення про-
мислового та громадського будівництва, проведення ремонтно-будівельних, пусконалагоджу-
вальних. Монтажних та реставраційних робіт.

- Надання транспортних та експедиторських послуг автомобільним транспортом, обробка, 
зберігання та охорона вантажів, перевезення пасажирів, технічне обслуговування, а також 
купівля-продаж авто-, мототранспортної техніки.

- Інформаційна, рекламна, консультаційна та аудиторська діяльність, проведення марке-
тингових досліджень на замовлення юридичних та фізичних осіб.

- Проведення всіх видів комерційних, посередницьких, біржових угод, здійснення торгово-
закупівельних операцій (у тому числі у приватних осіб) у формах готівкового та безготівкового 
розрахунків, взаємних зарахувань та платежів у порядку передбаченому чинним законодавством.

- Склодувне виробництво.
- Виготовлення та реалізація продукції технічної творчості.
- Виробництво, збір, обробка, зберігання та реалізація інформації у різноманітних формах 

та на будь-яких носіях інформації.
- Радіо та телебачення.
- Збір, створення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих 

засобів масової інформації з метою її розповсюдження серед читачів.
- Розробка та випуск продукції виробничо-технічного призначення (виробничих ліній, вер-

статів, спеціального обладнання, вузлів та агрегатів, оснастки, інструменту та ін..), організація 
сервісного обслуговування промислового обладнання.

- Переробка, утилізація та використання на комерційній основі відходів виробництва, вто-
ринної сировини та неліквідів.

- Створення та випуск нових матеріалів, прогресивних технологій та нестандартного об-
ладнання.

- Розробка та виробництво засобів електронної техніки, виготовлення, наладка та ремонт 
електрообладнання та побутової техніки. Комплектування та постачання ЕОМ, комп’ютерної тех-
ніки, розробка, супровід та тиражування систем математичного та програмного забезпечення.

- Виконання різнопрофільних пошукових, науково-дослідних, проектно-кошторисних та 
конструкторських робіт. Впровадження у виробництво нових науково-технічних розробок та 
технологій.

- Дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи та 
підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень по таким об’єктам.

- Патентно-ліцензійна діяльність по захисту авторських прав.
- Виконання поліграфічних, фотографічних робіт, видавнича діяльність.
- Відкриття власних або оренда торгових точок (крамниць та ін..) та підприємств громад-

ського харчування для обслуговування населення та організацій.
- Організація готельного господарства.
- Виробництво, закупка (у тому числі у приватних осіб), переробка, зберігання та реаліза-

ція сільськогосподарської та тваринницької продукції, продуктів звіроводства та бджільни-
цтва, продуктів харчування.

- Організація точок громадського харчування (їдалень, кафе, барів, ресторанів та т.п.).
- Організація аукціонів, виставок, семінарів, конференцій, бізнес-клубів, ділових центрів, 

проведення лотерей.
- Організація студій та надання послуг з аудіо- та відеозапису.
- Надання юридичних, побутових та інших видів послуг юридичним та фізичним особам.
- Організація курсів, шкіл, коледжів та інших навчальних закладів по навчанню та підви-

щенню кваліфікації громадян.
- Організація дозвілля громадян, створення гуртків, клубів проведення видовищних, спор-

тивних, концертних та масових заходів, організація туризму (у тому числі іноземного).
- Інші напрямки діяльності, які не забороняються законодавством України. 
2.4. Всі види торгівельної діяльності можуть здійснюватись з лотків, кіосків, магазинів, 

сільськогосподарських та промислових ринків.
2.5. Для діяльності, що підлягає ліцензуванню, Товариство отримує необхідну ліцензію…»

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати.
Розмір статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про відкрите (публічне) 

розміщення облігацій (станом на 22.07.2013р.) становить 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) 
гривень. На дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій статутний 
капітал Товариства сплачений в повному обсязі.

1.8. Розмір власного капіталу станом на 30.06.2013 р. (останню звітну дату, що передує 
даті прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій)

Власний капітал Товариства становить 42 200,00 (сорок дві тисячі двісті) грн. 

1.9. Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2013 р.: 
Чисельність штатних працівників Товариства становить 1 (одна) особа.
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1.11. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квар
тал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:

Заробітна плата Директора за 2-й квартал 2013 року та за 2012 рік не нараховувалась та 
не сплачувалась.

2. Інформація про фінансовогосподарський стан Емітента.
2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, вида

них відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 
із зазначенням строку закінчення їх дії: 

Ліцензій та дозволів Товариство не має.
2.2. Опис діяльності Емітента станом на 30.06.2013 року. 
2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емі

тент, сезонний характер виробництва.
Емітент здійснює інвестиційну діяльність, а також діяльність з надання інформаційно-

консультаційних послуг, отже діяльність емітента не має сезонного характеру. Загальні тен-
денції галузі, в якій здійснює свою діяльність Емітент, характеризуються останнім часом висо-
ким рівнем розвиненості та мають тенденції до розширення та зростання. Конкуренція на 
даному сегменті ринку не спостерігається.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 
Емітент.

Станом на 30.06.2013 року Товариство доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) не отримувало.

2.2.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здій
снює) Емітент.

Основними географічними ринками збуту послуг є внутрішній ринок України, в тому чис-
лі, але не виключно м. Київ та Київська область.

Основними споживачами продукції (товарів, робіт, послуг) є юридичні та фізичні особи, 
резиденти та нерезиденти України.

2.2.4. Основні конкуренти Емітента.
До основних конкурентів Товариства можна віднести компанії, що здійснюють діяльність 

у сфері фінансової та інвестиційної діяльності (ТОВ «МІЛЛЕНІУМ КАПІТАЛ», ТОВ «АСТРУМ 
КАПІТАЛ»).

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента.
Станом на 30.06.2013 р. у Товариства відсутні довгострокові фінансові інвестиції.
2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше ніж 10 % статутного 

капіталу.
Станом на 30.06.2013 р. Товариство не має у володінні часток більше ніж 10 % у статутних 

капіталах інших юридичних осіб. 
2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені під

розділи Емітента.
Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених 

підрозділів.
2.6. Відомості про участь Емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.
Товариство не приймає участі в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо. 
2.7. Політика щодо досліджень та розробок.
Станом на 30.06.2013 р. Товариство не проводило політику щодо досліджень та розро-

бок.
2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента:
- інфляційні процеси;
- можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави;
- загальна економічна та політична ситуація в країні;
- форс-мажорні обставини, які можуть бити визнані такими на підставі чинного законо-

давства України.
2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки: 
Головними перспективами на поточний та наступний роки Товариства є: за рахунок влас-

них коштів і залучення інвестицій планується збільшення фінансування інвестиційних потреб 
Товариства внаслідок операційної діяльності емітента, що збільшить дохід від реалізації Това-
риства.

У поточному та у 2014 році Емітент планує проводити:
- інвестування в цінні папери;
- інвестування в цінні папери інститутів спільного інвестування.
2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у 

відношенні Емітента чи попереднього суб’єкта господарювання, в результаті реорганізації 
якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску об
лігацій:

Товариство не знаходиться та не знаходилось протягом трьох попередніх років у процеду-
рі банкротства або санації.

2.11. Інформація про грошові зобов’язання Емітента (кредитна історія Емітента).
2.11.1. Зобов’язання Товариства, які існують на дату прийняття рішення про розміщення 

облігацій:
Станом на 22.07.2013 р. Товариство не мало грошових зобов’язань.
2.11.2. Зобов’язання Товариства, які не були виконані:
Товариство не має зобов’язань за кредитними правочинами, які не були виконані.
2.12. Фінансова звітність станом на 22.07.2013 р., фінансова звітність за звітний період, 

що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за 
останні три завершені фінансові роки (одиниця виміру — тис. грн.):

Фінансова звітність станом на 22.07.2013 р.
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва 
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013 7 22
Підприємство ТОВ «ЮНІОНКАПІТАЛ» за ЄДРПОУ 33696057
Територія м. Київ, Шевченківський рн за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова 
форма господарювання

Товариство з обмеженою 
відповідальністю

за КОПФГ 240

Орган державного управління  без підпорядкування за КОДУ
Вид економічної діяльності консультування з питань 

комерційної діяльності й 
керування

за КВЕД 70.22

Середня кількість працівників
1

Контрольна 
сума

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 8

Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006
на 22 липня 2013 р.

Актив Код 
ряд
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 - -
первісна вартість 031 - -
знос 032 - -
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 040 37,5 69 930,0
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 37,5 69 930,0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 - -
Поточні біологічні активи 110 - -
Готова продукція 130 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 - 0,2
первісна вартість 161 - 0,2
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 5,0 111,6
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 5,0 111,8
III. Витрати майбутніх періодів 270  
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275  
Баланс 280 42,5 70 041,8

Пасив Код 
ряд
ка

На початок 
звітного 

року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Статутний капітал 300 70,0 70 000,0
Додатковий капітал 320 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 27,5 ) 41,8
Неоплачений капітал 360 - -
Усього за розділом I 380 42,5 70 041,8
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430  
III. Довгострокові зобов'язання 480  
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510 - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - -
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 - -
зі страхування 570 - -
з оплати праці 580 - -

1.10. Відомості про посадових осіб Емітента:

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Рік 
народжен

ня

Осві
та

Кваліфіка
ція

Загальний 
виробни
чий стаж, 

років

Стаж роботи на 
даній посаді,

років

Посада, яку особа 
обіймає на 

основному місці 
роботи

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пеньковський 
Євген 

Михайлович

Дирек-
тор

06.05.1974 вища спеціаліст з 
соціології

19 р. 1 міс. менеджер З 07.08.2006р. по 02.02.2009р. — менеджер з розвитку ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1»
З 08.09.2010р. по 21.03.2013р. директор ТОВ «ОДЕСЬКІ КУРЧАТА»

З 01.04.2013р. по теперішній час — менеджер із збуту ТОВ «СТРАБІС-ФЕМІДА»
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Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибиття, утримуваними для продажу

605 - -

Інші поточні зобов'язання 610 - -
Усього за розділом IV 620  
V. Доходи майбутніх періодів 630  
Баланс 640 42,5 70 041,8

2. Звіт про фінансові результати
за 01.01 — 22.07.2013 р. 

Форма N2-м
Код за ДКУД   1801007

Стаття Код 
ряд
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере

днього року
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 - -

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010 — 020)

030  

Інші операційні доходи 040 - -
Інші доходи 050 70,0 -
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 70,0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

080 - -

Інші операційні витрати 090 - -
Інші витрати 100 0,7 -
Разом витрати (080+090+100) 120 0,7 -
Фінансовий результат до оподаткування (070120) 130 69,3 -
Податок на прибуток 140  -
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150 69,3 
Забезпечення матеріального заохочення 160 - 

Фінансова звітність на 30.06.2013р.:
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва 
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013 07 01
Підприємство ТОВ «ЮНІОНКАПІТАЛ» за ЄДРПОУ 33696057
Територія 04107, м. Київ, вул. Печенізька, буд. 8 за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю

за КОПФГ 240

Орган державного управління  без підпорядкування за КОДУ
Вид економічної діяльності Консультування з питань 

комерційної діяльності й 
керування

за КВЕД 70.22

Середня кількість працівників
1

Контрольна 
сума

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 04107, м. Київ, вул. Печенізька, буд. 8

Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006
на 30 червня 2013 р.

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 - -
первісна вартість 031 - -
знос 032 - -
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 040 37,5 -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 37,5 
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 - -
Поточні біологічні активи 110 - -
Готова продукція 130 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 - -
первісна вартість 161 - -
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом

170 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 5,0 42,2
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 5,0 42,2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0,0 0,0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0,0 0,0
Баланс 280 42,5 42,2

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 70,0 70,0
Додатковий капітал 320 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 27,5 ) ( 27,8 ) 
Неоплачений капітал 360 - -
Усього за розділом I 380 42,5 42,2
II. Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування

430 0,0 0,0

III. Довгострокові зобов'язання 480 0,0 0,0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510 - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 - -

Поточні зобов'язання за розрахунками: -
з бюджетом 550 - -
зі страхування 570 - -
з оплати праці 580 - -
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами 
та групами вибуття, утримуваними для продажу

605 - -

Інші поточні зобов'язання 610 - -
Усього за розділом IV 620 0,0 0,0
V. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0
Баланс 640 42,5 42,2

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2013 рік.

Форма N2-м
Код за ДКУД   1801007

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере

днього року
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 - -

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010 — 020)

030  

Інші операційні доходи 040 - -
Інші доходи 050 - -
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

080 - -

Інші операційні витрати 090 - -
Інші витрати 100 0,3 -
Разом витрати (080+090+100) 120 0,3 -
Фінансовий результат до оподаткування (070120) 130 ( 0,3 ) -
Податок на прибуток 140  -
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150 ( 0,3 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 160

Фінансова звітність на 31.12.2012р.:
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва 
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01
Підприємство ТОВ «ЮНІОНКАПІТАЛ» за ЄДРПОУ 33696057
Територія м. Київ, Шевченківський рн за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова 
форма господарювання

Товариство з обмеженою 
відповідальністю

за КОПФГ

Орган державного управління  без підпорядкування за КОДУ
Вид економічної діяльності консультування з питань 

комерційної діяльності та 
управління

за КВЕД 70.22

Середня кількість працівників
1

Контрольна 
сума

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 8

Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006
на 31 грудня 2012 р.

Актив Код 
ряд
ка

На початок 
звітного 

року

На кінець 
звітного 

року
1 2 3 4

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 - -
первісна вартість 031 - -
знос 032 - -
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
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первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 040 37,5 37,5
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 37,5 37,5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 - -
Поточні біологічні активи 110 - -
Готова продукція 130 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 - -
первісна вартість 161 - -
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 7,7 5,0
в тому числі в касі 231 - -
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 7,7 5,0
III. Витрати майбутніх періодів 270 0,0 0,0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0,0 0,0
Баланс 280 45,2 42,5

Пасив Код 
ряд
ка

На початок 
звітного 

року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 70,0 70,0
Додатковий капітал 320 -
Резервний капітал 340 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 24,8 ) ( 27,5 )
Неоплачений капітал 360 -
Усього за розділом I 380 45,2 42,5
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430 0,0 0,0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0,0 0,0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510 - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - -
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 - -
зі страхування 570 - -
з оплати праці 580 - -
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605 - -

Інші поточні зобов'язання 610 - -
Усього за розділом IV 620 0,0 0,0
V. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0
Баланс 640 42,5 42,5

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере

днього року
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 - -

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010 — 020)

030  

Інші операційні доходи 040 - -
Інші доходи 050 - -
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

080 - -

Інші операційні витрати 090 - -
Інші витрати 100 ( 2,7 ) -
Разом витрати (080+090+100) 120 ( 2,7 ) -
Фінансовий результат до оподаткування (070120) 130 ( 2,7 ) -
Податок на прибуток 140 - -
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150 ( 2,7 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 160 - 

Фінансова звітність на 31.12.2011р.:
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва 
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01
Підприємство ТОВ «ЮНІОНКАПІТАЛ» за ЄДРПОУ 33696057
Територія м. Київ, Шевченківський рн за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова 
форма господарювання

ТОВ
за КОПФГ 240

Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності консультування з питань 

комерційної діяльності та 
управління

за КВЕД 74.14.0

Середня кількість працівників
1

Контроль-
на сума

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 8

Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006
на 31 грудня 2011 р.

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 - -
первісна вартість 031 - -
знос 032 - -
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 040 16,9 37,5
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 16,9 37,5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 - -
Поточні біологічні активи 110 - -
Готова продукція 130 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 - -
первісна вартість 161 - -
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом

170 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1,5 -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 1,3 7,7
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 2,8 7,7
III. Витрати майбутніх періодів 270  
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275  
Баланс 280 19,7 45,2

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 70,0 70,0
Додатковий капітал 320 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 27,5 ) ( 24,8 )
Неоплачений капітал 360 22,8 -
Усього за розділом I 380 19,7 45,2
II. Забезпечення таких витрат і цільове 
фінансування

430  

III. Довгострокові зобов'язання 480  
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510 - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 - -

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 - -
зі страхування 570 - -
з оплати праці 580 - -
Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами та групами вибиття, утримуваними для 
продажу

605 - -

Інші поточні зобов'язання 610 - -
Усього за розділом IV 620  
V. Доходи майбутніх періодів 630  
Баланс 640 19,7 45,2
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2. Звіт про фінансові результати
за 2011 рік.

Форма N2-м
Код за ДКУД  1801007

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере

днього року
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 - -

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010 — 020)

030  

Інші операційні доходи 040 - -
Інші доходи 050 - -
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

080 - -

Інші операційні витрати 090 - -
Інші витрати 100 - -
Разом витрати (080+090+100) 120  -
Фінансовий результат до оподаткування (070120) 130  -
Податок на прибуток 140 - -
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150  
Забезпечення матеріального заохочення 160 - 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів

201 - -

Витрати від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів

202 - -

Фінансова звітність на 31.12.2010р.:
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва 
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2011 01 01
Підприємство ТОВ «ЮНІОНКАПІТАЛ» за ЄДРПОУ 33696057
Територія м. Київ, Шевченківський рн за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова 
форма господарювання

ТОВ
за КОПФГ 240

Орган державного управління  без підпорядкування за СПОДУ
Вид економічної діяльності консультування з питань 

комерційної діяльності та 
управління

за КВЕД 74.14.0

Середня кількість працівників
1

Контрольна 
сума

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 04107, м. Київ, вул. Печенізька, буд. 8 

тел. 3907318

Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006
на 31 грудня 2010 р.

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного року

1 2 3 4
I. Необоротні активи - -
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 - -
первісна вартість 031 - -
знос 032 - -
Довгострокові біологічні активи: - -
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 040 16,9 16,9
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 16,9 16,9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 - -
Поточні біологічні активи 110 - -
Готова продукція 130 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:

- -

чиста реалізаційна вартість 160 - -
первісна вартість 161 - -
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом

170 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1,5 1,5
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти: - -
в національній валюті 230 1,3 1,3
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 2,8 2,8
III. Витрати майбутніх періодів 270  
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275  
Баланс 280 19,7 19,7

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 

року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 70,0 70,0
Додатковий капітал 320 -
Резервний капітал 340 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 18,5 ) ( 27,5 ) 
Неоплачений капітал 360 31,8 22,8
Усього за розділом I 380 19,7 19,7
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430  
III. Довгострокові зобов'язання 480  
IV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510 - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 - -

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 - -
зі страхування 570 - -
з оплати праці 580 - -
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605 - -

Інші поточні зобов'язання 610 - -
Усього за розділом IV 620  
V. Доходи майбутніх періодів 630  
Баланс 640 19,7 19,7

2. Звіт про фінансові результати
за 2010 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД  1801007

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 - -

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010 — 020)

030 - -

Інші операційні доходи 040 - -
Інші доходи 050 - -
Надзвичайні доходи 060 - -
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 - -
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного 
виробництва і готової продукції

080 - -

Матеріальні затрати 090 - -
Витрати на оплату праці 100 - -
Відрахування на соціальні заходи 110 - -
Амортизація 120 - -
Інші операційні витрати 130 - -
у тому числі 131 - -

140 - -
Інші звичайні витрати 150 - -
Надзвичайні витрати 160 - -
Податок на прибуток 170 - -
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 
150 ± 080 + 160 + 170)

180 - -

Чистий прибуток (збиток) (070 — 080) 190 - -
Забезпечення матеріального заохочення 160 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів

201 - -

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів

202 - 

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розмі
щення.

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, 
який прийняв рішення про розміщення:

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій було прийнято Позачерговими За-
гальними зборами учасників ТОВ «ЮНІОН-КАПІТАЛ», Протокол №22-07/13 від 22 липня 
2013 року.

3.2. Параметри випуску.
3.2.1. Характеристика облігацій: іменні, дисконтні, звичайні (незабезпечені).
3.2.2. Кількість облігацій: 200 000 шт. (двісті тисяч). 
3.2.3. Номінальна вартість облігації: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).
3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 200 000 000,00 грн. (двісті мільйо-

нів гривень 00 копійок)
Облігації випускаються однією серією з наступними параметрами:

Серія облігацій Кількість Облігацій, шт. Порядковий номер 
Облігацій

Загальна номінальна 
вартість, грн.

А 200 000 00001-200 000 200 000 000,00

3.3. Мета емісії облігацій:
Розміщення облігацій здійснюється з метою залучення грошових коштів для здійснення 

прямих та портфельних інвестицій в підприємства різних галузей України та здійснення інвес-
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тиційної діяльності через інститути спільного інвестування шляхом придбання інвестиційних 
сертифікатів інвестиційних фондів.

Основні напрями використання залучених коштів: 
100 % залучених фінансових ресурсів будуть спрямовані на здійснення прямих та порт-

фельних інвестицій в підприємства різних галузей України в обмін на корпоративні права та-
ких юридичних осіб, та здійснення інвестиційної діяльності через інститути спільного інвесту-
вання шляхом придбання інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів.

Джерелом погашення облігацій та виплати відсоткового доходу за ними будуть виступати 
кошти Товариства, отримані в результаті господарської діяльності після розрахунків з бюдже-
том та сплати інших обов’язкових платежів.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, не будуть використані для фінансування жит-
лового будівництва.

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені шляхом випуску облігацій, 
для формування і поповнення Статутного капіталу та для покриття збитків від господарської 
діяльності.

3.4. Права, що надаються власникам облігацій:
Власники облігацій мають право:
- купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх розміщення;
- здійснювати з облігаціями інші операції, які не суперечать чинному законодавству Укра-

їни та умовам їх розміщення.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
3.5. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або Емітента облігацій, 

найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останньо
го її оновлення 

На момент подання документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій до 
НКЦПФР рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та Емітента облігацій не було визначено.

3.6. Порядок розміщення облігацій:
а) Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:
Первинне розміщення облігацій здійснюється через організатора торгівлі ПАТ «ФОНДОВА 

БІРЖА ПФТС» за адресою біржі: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 по-
верх).

Відкрите (публічне) розміщення буде проводитись серед юридичних та фізичних осіб, ре-
зидентів та нерезидентів України.

Дата початку строку укладання договорів з першим власником — 12 вересня 2013 року.
Дата закінчення строку укладання договорів з першим власником — 11 жовтня 

2013  року.
Розміщення облігацій здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, які 

укладаються між покупцем облігацій та Емітентом.
Результати відкритого (публічного) розміщення, результати укладання договорів з перши-

ми власниками та Звіт про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій затвер-
джується Директором Товариства. 

б) Можливість дострокового закінчення розміщення.
У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення строку укладання 

договорів з першими власниками можливе дострокове завершення укладання договорів з 
першими власниками .

Рішення про затвердження результатів розміщення, результатів укладання договорів з 
першими власниками, звіту про результати розміщення облігацій та про дострокове закінчен-
ня укладання договорів з першими власниками приймаються Директором Товариства. 

в) Інформація щодо організатора торгівлі.
Розміщення облігацій проводитиметься на організованому ринку, через ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код за ЄДРПОУ: 21672206, виписка з Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АВ №145365, но-
мер запису — № 1 070 145 0000 035024, дата видачі виписки 11.03.2013 р.. ПАТ «ФОНДОВА 
БІРЖА ПФТС» зареєстровано Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією, 
дата проведення державної реєстрації — 03.11.2008 р.. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, 
вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх), тел.: +38 (044) 277-50-00, факс +38 (044) 277-50-01, 
E-mail: office@pfts.com. 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з орга-
нізації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АД № 034421, термін дії 
05.03.2009 р. — 05.03.2019 р. (дата видачі — 11.06.2012 р.)

Розміщення проводиться відповідно до Правил біржі, умов договору між Емітентом та 
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та Регламенту проведення розміщення цінних паперів на 
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».

г) Інформація щодо залучення андеррайтера.
Залучення андерайтера(-ів) до розміщення облігацій умовами випуску облігацій не перед-

бачено.
ґ) Порядок оплати облігацій.
Ціна продажу (розміщення) облігацій становить 200 (двісті) гривень. Прийом заявок на 

купівлю облігацій проводиться засобами електронної торговельної системи біржі в робочі дні 
з 10.00 до 16.00 протягом строку укладання договорів з першими власниками.

Оплата облігацій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України — 
гривні, у порядку, на умовах та у строки, визначених договором, але не пізніше дати закінчен-
ня строку укладання договорів з першими власниками.

Оплата здійснюється шляхом перерахування Покупцем повної вартості облігацій згідно 
умов договору купівлі-продажу, який Покупець укладає з Емітентом, на поточний рахунок Емі-
тента № 26008010068712 в Відділенні «Київська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК», 
МФО  321767, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33696057.

3.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у 
власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких Емітент здійснює викуп облігацій, 
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок 
встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх влас
никами для викупу.

Обіг облігацій дозволяється з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідо-
цтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 31.10.2018 року включно.

Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено щонай-
менше одну облігацію.

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Влас-
никами облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здій-
снювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди стосов-
но викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску 
та здійснювати стосовно облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законо-
давству України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за рахунками у 
цінних паперах, що відкриті власниками у зберігачів та у Публічному акціонерному товаристві 
«Національний депозитарій України» (надалі — Депозитарій). Для здійснення операцій з об-
лігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. 
Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних 
паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач 
власнику.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій, при згоді 
власника облігацій, провести викуп облігацій. Рішення про викуп облігацій приймається Ди-
ректором Емітента.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити об-
лігації шляхом письмового повідомлення на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій 
здійснюється при згоді власника облігацій протягом 60 днів від дати отримання повідомлення 
Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, 
власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 30 днів від дати отримання повідо-
млення Емітента про викуп для укладання відповідного договору купівлі-продажу облігацій.

Протягом 7 робочих днів з дати підписання відповідного договору власник облігацій надає 
зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок 
Емітента.

Емітент, згідно з вимогами діючого законодавства, перераховує власнику облігацій, який 
переказав облігації на рахунок Емітента у депозитарії, належну суму на рахунок та в термін, що 
вказані у відповідному договорі, який укладено Емітентом з власником облігацій.

Викуп облігацій буде здійснюватись Емітентом, за місцезнаходженням Емітента. Викуп 
здійснюється за ціною запропонованою Емітентом. 

Викуп облігацій здійснюється Емітентом виключно у національній валюті України — гривні.
У разі викупу Емітентом всіх облігацій, можливе прийняття рішення про анулювання ви-

куплених облігацій. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Директором 
Емітента.

Можливість викупу Емітентом облігацій у власників за їх вимогою не передбачена.
3.8. Порядок погашення облігацій.
3.8.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.
Погашення облігацій здійснюватиметься за наступною адресою: Україна, 04107, м. Київ, 

Шевченківський район, вул. Печенізька, буд. 8, у наступні строки: з 01.11.2018 року по 
31.03.2019 року.

3.8.2. Порядок виплати номінальної вартості облігацій.
Власникові облігації виплачується номінальна вартість облігацій, які на дату початку по-

гашення знаходяться у його власності. Погашення облігацій здійснюється у національній ва-
люті України — гривні. Виплата номінальної вартості облігацій провадиться у безготівковій 
формі шляхом банківського переказу з поточного рахунку Емітента на поточні рахунки влас-
ників облігацій — юридичних осіб або фізичних осіб у відповідності з чинним законодав-
ством.

Погашення облігацій здійснюватиметься Товариством на підставі даних зведеного обліко-
вого реєстру власників облігацій, складеного Депозитарієм цінних паперів ПАТ «НДУ» на кі-
нець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій та надається на дату 
початку погашення облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку 
власника, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів, належна сума 
депонується до особистого звернення власника на рахунку Емітента № 26008010068712 в Від-
діленні «Київська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 33696057.

Подальші виплати власникам грошових коштів за облігаціями Емітент здійснює після їх 
особистого звернення до Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не ви-
плачуються.

Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством 
України, погашення здійснюється у наступний за святковим (вихідним) робочий день.

Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм 
облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» 
в строк до дати закінчення погашення облігацій.

3.8.3. Можливість дострокового погашення Емітентом усього випуску (серії) облігацій; по
рядок повідомлення власників облігацій про здійснення Емітентом дострокового погашення 
випуску облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення.

Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому ви-
падку Емітент шляхом надіслання персональних повідомлень та здійснення оголошення в 
тому ж органі преси де був опублікований проспект емісії облігацій повідомить власників об-
лігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій та про можли-
вість пред’явлення облігацій до дострокового погашення. У цьому разі, Емітент встановлює 
нову (дострокову) дату пред’явлення облігацій до погашення, та повідомляє власників обліга-
цій та громадськість вищезазначеними способами за 10 (десять) робочих днів до дати початку 
дострокового погашення. Власникові облігації виплачується номінальна вартість облігацій, які 
на дату початку дострокового погашення знаходяться у його власності. Послідовність дій Емі-
тента та власників облігацій при достроковому погашенні така ж сама, яка передбачена при 
своєчасному погашенні облігацій. Строк дострокового погашення не буде перевищувати трьох 
календарних місяців. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймають за-
гальні збори учасників Товариства.

Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачена.
3.8.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (достро

кового погашення) випуску облігацій:
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У випадку несвоєчасного пред’явлення облігацій до погашення (дострокового погашення) 
або відсутності у Товариства на дату перерахування даних щодо реквізитів поточного рахунку 
власника облігацій належні до виплати йому суми також депонуються до його особистого 
письмового звернення на поточному рахунку Товариства. 

Подальші виплати власникам грошових коштів за облігаціями Емітент здійснює після їх 
особистого звернення до Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не ви-
плачуються.

Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством 
України, погашення здійснюється у наступний за святковим (вихідним) робочий день.

Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм 
облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» 
в строк до дати закінчення погашення облігацій.

3.9. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення 
ним дефолту.

У разі неспроможності Емітента облігацій погасити частину чи повну вартість облігацій у 
встановлені умовами розміщення облігацій строки та спосіб зазначені у цьому проспекті емісії 
облігацій, Емітент публікує повідомлення про це у тих же офіційних виданнях, у яких був опу-
блікований Проспект емісії облігацій не менш як за 20 (двадцять) календарних днів до початку 
терміну погашення. Крім того, Емітент повідомляє власників облігацій персонально про не-
спроможність здійснити погашення.

Подальші дії Емітента здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій. 
Товариство раніше не здійснювало випуск та розміщення облігацій.
5. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів вико

навчого органу цього Емітента.
Директор Товариства, володіє часткою у Статутному капіталі Емітента у розмірі 0,1%, що 

в грошовому еквіваленті складає 69 930,00 грн.
6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10 %.
У статутному капіталі Емітента є одна особа, що володіє понад 10% статутного капіталу: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА 
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє на під-
ставі Ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ність з управління активами) АД № 075747, виданої Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку «03» серпня 2012 року (строк дії ліцензії 03.08.2012 р. — необмежений), що 
діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНО-
ГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 35093832, 
код за ЄДРІСІ 2331628, частка у статутному капіталі — 99,9%, що в грошовому еквіваленті 
складає 69 930 070,00 грн.

7. Відомості про депозитарій із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, 
номера телефону та/або факсу, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реє
страції, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних 
паперів — депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», 01001, м. Київ, вул. 
Грінченка, буд. 3. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депо-
зитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ №581322, видана ДКЦПФР на підставі 
рішення від 19 вересня 2006 року № 823, строк дії ліцензії — 19.09.2006 року — 19.09.2016 
року. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711, тел. (044) 377-70-16, факс (044) 279-12-49, 
(044) 377-72-69. Місце та дата проведення державної реєстрації — Зареєстроване Шевченків-
ською районною у м. Києві державною адміністрацією 17 травня 1999 р. Свідоцтво про дер-
жавну реєстрацію серії А01 №795373, видане 04.05.2011 року Шевченківською районною у 
м. Києві державною адміністрацією.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії.
Директор ТОВ «ЮНІОН-КАПІТАЛ» — Пеньковський Євген Миколайович
Аудиторська фірма — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА 

ГРУПА АУДИТОРІВ» (договір № 318/13 від 20.05.2013 року), Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
32621402, місцезнаходження: Україна, 04053, м.Київ, вул. Артема, 58/2в, оф. 27. 

Тел./факс: (044) 501-24-41. 
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3265, видане рішен-

ням Аудиторської палати України № 127 від 29.09.2003 р., термін чинності до 29.09.2013р. 
Директор Іванченко О.С., сертифікат аудитора серії А № 005016, виданий згідно з рішенням 
Аудиторської палати України від 26.12.2001 р., термін дії подовжено до 26.12.2015 р. згідно з 
рішенням №222/2 Аудиторської палати України від 30.11.2010р.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: Серія А00 № 016987. Дата прове-
дення державної реєстрації: 11.08.2003 р. Місце проведення державної реєстрації: Шевченків-
ська районна в місті Києві державна адміністрація. Номер запису: 1 074 105 0001 005443.

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або прода
ються цінні папери Емітента.

Товариством не здійснювався випуск будь-яких цінних паперів.

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені обліга
ції Емітента:

Товариством не здійснювався випуск будь-яких цінних паперів.

11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
«Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента».

Я, Директор ТОВ «ЮНІОН-КАПІТАЛ», Пеньковський Євген Миколайович, підтверджую до-
стовірність наведених в цьому проспекті емісії відомостей.

Директор ТОВ «ЮНІОНКАПІТАЛ»  Є.М. Пеньковський

Я, Генеральний директор ТОВ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ», Іванченко Ольга Сергі-
ївна, підтверджую достовірність фінансових даних, що містяться в цьому проспекті емісії відо-
мостей.

Генеральний директор  О.С. Іванченко
ТОВ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПАНІЯ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «УНІЛАЙФ» !

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія страхування 
життя «Унілайф» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 25343681, адреса місцез-
находження 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17, 3 під’їзд, 2 поверх) повідомляє 
про скликання позачергових загальних зборів, які відбудуться 26.09.2013 року о 
1000 за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 17, 3 під’їзд, 2 поверх (зала засідань 
Товариства). Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення збо-
рів.

Порядок денний:
1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Внесення змін до статуту Товариства та їх державна реєстрація.
4. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Переобрання ревізора Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися прав-

лінням Товариства, із зазначенням характеру правочинів та визначення їх гра-
ничної вартості.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 20.09.2013 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та доку-
ментами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами до-
кументів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення 
зборів, а також у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 по 16-00 год., за 
адресою 01001, м. Київ, вул. Павлівська, 17, 3 під’їзд, 2 поверх (зала засідань 
Товариства), звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відпо-
відальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Сутирін Валентин Валері-
йович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера 
або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повно-
важених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законо-
давства. Телефон для довідок: (044) 5911958

Голова Правління
ПАТ «КСЖ «УНІЛАЙФ»  А.В. Гаврільченко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ №2», 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553623, місцезнаходження: 03680, м. Київ, 
провулок Червоноармійський, 3 (далі — Товариство) повідомляє про проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 12 год. 00 хв. 27 вересня 
2013 року в приміщенні конференцзалу Інституту економічної та науковотехнічної 
інформації за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 180. Реєстрація акціонерів 
та довірених осіб акціонерів буде проходити з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. у день 
скликання за місцем проведення Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 23 вересня 
2013  року. 

Акціонери можуть бути ознайомлені з документами, пов’язаними з порядком ден-
ним, на підставі попередньо поданої письмової заяви, з 9-00 до 15-00 з понеділка по 
п’ятницю за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, провулок Червоноармій-
ський, буд. 3, адміністративний корпус, 2 поверх, кабінет бухгалтерії. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами — Директор 
Кужель Микола Якович. Для ознайомлення кожен акціонер повинен при собі мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціоне-
ра додатково до цього мати документи, що підтверджують повноваження на право 
представляти акціонера, оформлені згідно з чинним законодавством.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, Лічильної комісії та затвер-

дження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про дострокове погашення іменних цільових забезпечених облігацій Товари-

ства.
3. Про передачу житлового будинку з балансу Товариства на баланс експлуатуючої 

організації.
4. Про вчинення значних правочинів Товариства.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кож-
ний акціонер повинен при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Для 
довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати документи, що 
підтверджують повноваження на право представляти акціонера на Загальних Зборах, 
оформлені згідно з чинним законодавством.

Довідки можна отримати за телефонами: (044) 5290672.
Наглядова рада Товариства.
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»
Шановні акціонери

відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»!
Повідомляємо вас, що 25 вересня 2013 року скликаються позачергові загальні збори 

акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» об 1100 год. за місцезнаходженням товариства: 
м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 (актовий зал ВАТ «Тернопільобленерго»).

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тер-

нопільобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження 
умов договору про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів 
акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» реєстратору, зберігачу або депозитарію.

2. Про затвердження (схвалення) складу призначеної (обраної) реєстраційної комісії по-
зачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» та затвердження (схва-
лення) результатів реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціоне-
рів ВАТ «Теропільобленерго».

3. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
4. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
5. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акці-

онерів ВАТ «Тернопільобленерго».
6. Зміна послідовності розгляду питань, внесених на розгляд позачергових загальних 

зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
7. Звіт Виконавчого органу ВАТ «Тернопільобленерго» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства» за 2000-2012 роки, та визначення основних напрямків 
діяльності Товариства на 2013 рік.

8. Звіт Спостережної ради Товариства про роботу за 2000-2012 роки.
9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2000-2012 роки.
10. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2000-2012р.р.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів 

Спостережної ради ВАТ «Тернопільобленерго».
12. Внесення змін до Статуту ВАТ «Тернопільобленерго».
13. Про зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товари-

ства «Тернопільобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Тернопільобленерго».
14. Внесення змін до внутрішніх положень ВАТ «Тернопільобленерго».
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Спостережної ради Товариства.
18. Обрання Голови Спостережної ради Товариства.
19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуть-

ся із Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди 
(затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

20. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів 
Виконавчого органу Товариства.

21. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.

22. Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів 

Ревізійної комісії Товариства.
24. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
25. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
26. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуть-

ся з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди 
(затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

27. Затвердження річного звіту Товариства за 2000-2012 роки.
28. Розподіл прибутку (покриття збитків) ВАТ «Тернопільобленерго» за підсумками роботи 

Товариства у 2000-2012 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
29. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» з документар-

ної форми на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переве-
дення випуску акцій документарної форми на бездокументарну форму існування).

30. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з доку-
ментарної форми у бездокументарну форму(рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

31. Затвердження ПАТ «НДУ» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Това-
риства, що дематеріалізуються, та затвердження умов договору з депозитарієм на обслуго-
вування емісії цінних паперів Товариства.

32. Визначення зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах 
власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору із зберіга-
чем на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в 
реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.

33. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства (акці-
онерів) та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку в реєстрі власників імен-
них цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраного зберігача та ПАТ «НДУ» щодо 
прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

34. Встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематері-
алізується.

35. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів То-
вариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 25.09.2013р. з 9:30 до 10:30 за адресою 
проведення зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 
24:00 год. 19.09.2013р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — 
паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, 
оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Для ознайомлення із матеріалами щодо порядку денного зборів акціонерів звертатися у 
робочі дні та години за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2.

Тел. для довідок: 527055, 239555  ВАТ «Тернопільобленерго»
Основні показники фінансовогосподарської діяльності

ВАТ «Тернопільобленерго»
тис.грн.

Найменування показника період
1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.

Усього активів 187 704 201 403 212 065 222 376 258 007 198 055 176 631 170 457 173 265 629 650 626 331 618 591 637 893 663 433
Основні засоби ( залиш.вартість) 103 667 105 942 110 822 124 622 124 956 121 609 120 945 120 747 134 987 584 735 576 463 569 854 585 061 600 289
Довгострокові фінансові інвестиції - - - - - - - - - - - - - -
Виробничі запаси (товари) 3 489 5 509 4 066 5 074 5 817 19 406 6 955 5 212 4 739 7 374 9 170 9 015 10 803 13 145
Сумарна дебіторська заборгованість 73 876 84 731 85 004 74 803 113 237 45 695 35 118 25 751 20 771 22 940 25 367 23 492 25 940 25 301
Грошові кошти та їх еквіваленти 984 1 237 3 358 1 287 2 714 1 353 1 865 2 345 989 1 097 1 407 1 155 1 449 2 164
Нерозподілений прибуток -31 281 -39 916 -63 839 -81 483 -64 251 -65 493 -67 550 -63 075 -63 209 -69 015 -73 441 -84 005 -68 427 -58 689
Інший додатковий капітал 93 396 96 660 103 263 125 994 126 037 126 263 126 494 128 132 136 493 485 815 485 314 484 640 581 206 585 823
Статутний капітал 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272
Інші довгострокові зобов"язання 5 645 8 306 10 105 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 24 348 22 137 18 945 15 899 13 230
Поточні зобов"язання 104 671 121 081 147 264 153 127 156 719 118 870 98 770 86 808 81 709 67 803 76 853 84 881 91 904 105 980
Чистий прибуток (збиток) -7 772 -8 635 -24 703 -18 387 17 232 -1 242 -2 110 4 448 -135 -5 987 -5 393 -11 746 14 475 8 390
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 099 2 205 2 485 2 465 2 554 2 347 2 293 2 218 2 231 2 246 2 257 2 286 2 323 2 343

В.о. голови правління-
генеральний директор  І.Ю. Юхимець

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«НАФТОМАШ» 
(далі-Товариство) відповідно до вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» повідомляє, що 17.08.2013р. позачерговими загальними зборами акціонерів прийня-
то рішення про припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТОМАШ».

Строк заявлення вимог кредиторів — два місяці з дати публікації повідомлення про 
внесення запису до ЄДР щодо прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТОМАШ» шляхом пере-
творення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «НАФТОМАШ» в офіційному виданні органу з питань державної реєстрації.

Кредитори, вимоги яких до Товариства, не забезпечені договорами застави чи поруки, в 
установлений законодавством термін можуть звернутися з письмовою вимогою про здій-
снення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом 
укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання 
зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено право-
чином між Товариством та кредитором.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» 

відповідно до ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» скликає позачергові 
загальні збори акціонерів 12.09.2013р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Філа-
това, 38, з таким порядком денним: 1.Про розгляд питання щодо звернення до 
Акціонерного банку «Південний» в особі філії Акціонерного банку «Південний» в 
м. Херсоні з пропозицією укласти договір іпотеки з метою забезпечення вико-
нання своєчасних зобов’язань по поновлювальній кредитній лінії ПрАТ «РБУ 
№3» та надати в іпотеку комплексу розміщеного: м.Херсон, по вул.Філатова,38. 
2.Про надання повноважень на підписання договору іпотеки на комплекс в 
м. Херсоні, по вул. Філатова,38 з Акціонерним банком «Південний» в особі філії 
Акціонерного банку «Південний» в м. Херсоні. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах — 
06.09.13. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів за адресою то-
вариства у робочий час, звернувшись в кабінет бухгалтерії до Топчій В.М. Реє-
страція учасників зборів 12.09.13 з 09.00 до 09.45 за зазначеною адресою. При 
собі мати паспорт, довіреним особам — паспорт та довіреність.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1.1Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30446298
1.4 Місцезнаходження емітента: 39612, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 26
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0536 ) 74-34-06. 1.6 Електронна по-

штова адреса емітента: utnb@kremenchug.net.1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.utnb.prat.in.ua

1.8 Вид особової інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

Звільнена з посади головного бухгалтера Саленко Лілія Михайлівна (наказ № 10-к від 
21.08.13 р.), паспорт серія КН № 315623 виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтав-
ській обл. 26.12.96 р. Перебувала на посаді з 01.06.12 р. Акціями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері госпо-
дарської, службової діяльності, не має.Призначена головним бухгалтером Клікотка Наталія 
Володимирівна (наказ № 11-к від 21.08.13 р.), паспорт серія КН № 120765 виданий Автоза-
водським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл. 31.05.96 р. Строк, на 
який призначено особу — необмежений. Попередня посада — з 12.11.10 р. по 14.02.13 р. 
бухгалтер ТОВ «Нова Холдинг». Акціями Товариства не володiє. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової ді-
яльності, не має.

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 В.о. Директора О.В. Власова  22.08.2013 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»  

1.2. Скорочене найменування емітента: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
1.3. Організаційно-правова форма емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 

14352406 

1.5. МФО Банку — емітента 305749
1.6. Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,17 
1.7. Міжміський код, телефон та факс 
емітента: 

0562 тел./факс 38-95-92

1.8. Електронна поштова адреса емітента: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com
1.9. Веб-сайт емітента http://creditdnepr.com.ua
1.10. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://creditdnepr.com.ua

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

1.12. Дата вчинення дії 20.08.2013

2. Текст Повідомлення:
Рішення про зміну складу посадових осiб було прийнято 20.08.2013 Наглядовою Радою 

Емітента. На посаду Заступника Голови Правління обрано КОНОНЕНКО Павла Миколайовича 
(паспорт серiї АН №717707 виданий 19.06.2008р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровський обл.) зi строком повноважень з 20.08.2013 по 30.04.2014 (призначено 
згідно Наказу № 698-вк вiд 20.08.2013). Частка, якою володіє в статутному капiталi (фондi) 
емiтента складає 0,00%. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сферi господарської , службової дiяльностi, не має.

Посади, якi обіймав протягом своєї дiяльностi: Трудову дiяльнiсть розпочав 01.10.1984 
прийнятий на службу в органи внутрішніх справ, з 01.10.1984 по 01.10.2010 рр. працював в 
органах внутрішніх справ. З 28.12.2010 по 30.04.2013 рр. працював у Дніпропетровські об-
ласній дирекції ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ на посадах: заступника директора та ди-
ректора з питань безпеки та правового захисту. З 18.06.2013 прийнятий на посаду радника 
Голови Правління ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». З 20.08.2013 р. призначений на посаду За-
ступника Голови Правління ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 20.08.2013 Наглядовою Радою 
Емітента. На посаду члена Правління обрано ПРИНАДУ Світлану Ігорівну (паспорт серiї СН 
№210918 виданий 22 серпня 1996 року Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві.) зi строком 
повноважень з 20.08.2013 по 30.04.2014 (призначено згiдно Наказу № 698-вк вiд 20.08.2013). 
Частка, якою володiє в статутному капiталi (фондi) емiтента складає 0,00%. Непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сферi господарської , 
службової дiяльностi, не має.

Посади, якi обiймла протягом своєї дiяльностi: Трудову діяльність розпочала 
01.08.1992  рр. в Міжнародному фонді сприянню іноземних інвестицій (м.Київ) та в період 
з 01.08.1992 по 27.01.1995 рр. займала посади: консультант з обчислювальної техніки, від-
повідальний секретар фонду, заступник керівника бюро стратегічного планування та керів-
ника інформаційного відділу. З 01.12.1992 по 01.09.1993 рр. навчання в аспірантурі Київ-
ського інституту інженерів цивільної авіації. З 01.12.1993 по 15.11.1984 навчання в 
аспірантурі Інституту Кібернетики АН України. З 30.01.1995 по 18.10.1996 рр. працювала в 
Акціонерному товаристві «Градобанк» на посадах: економіст, економіст відділу валютного 
фінансування, старший економіст управління кредитування та провідного економіста управ-
ління кредитування. З 19.10.1996 по 31.01.1997 працювала в Міжнародному фонді сприян-
ня інвестиціям на посаді керівника відділу проектів. З 03.02.1997 по 25.07.1997 рр. працю-
вала в Рахунковій палаті Верховної ради України на посадах: провідний спеціаліст служби 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління інформаційно-аналітичного забезпе-
чення та методології контролю, та провідний спеціаліст відділу експертизи та аналізу бю-
джетів департаменту аналізу бюджетного процесу. Присвоєно восьмий ранг Державного 
службовця. З 31.07.1997 по 26.01.1998 рр. працювала в ЗАТ «Аудиторська фірма «Київська 
аудиторська група» на посаді аудитора. З 02.02.1998 по 04.07.3003 рр. працювала в Акціо-
нерному комерційному банку «Кредитанштальт Україна» на посадах: спеціаліст управління 
корпоративних клієнтів, начальник відділу управління кредитними ризиками та адміністру-
вання кредитів З 07.07.2003 по 01.08.2004 рр. працювала в ЗАТ «Євротек» на посаді заступ-
ника фінансового директора з суміщенням посади начальника фінансово — економічного 
відділу. З 03.08.2004 по 31.03.2005 рр. працювала в СП «Західно нафтова група» на посаді 
фінансового директора. З 01.04.2005 по 16.11. 2007 рр. працювала в АКБ «ХФБ Банк Украї-
на» на посадах: начальник відділу проектів та в.о. начальника відділу управління кредитни-
ми ризиками (за сумісництвом), та директор управління стратегій розвитку продуктів та 
корпоративної мережі. З 19.11.2007 по 05.03.2008 рр. працювала ЗАТ «Укрпромінвест» на 
посаді керівника проектів. З 06.03.2008 по 15.06.2009 рр. працювала в ВАТ «Міжнародний 
Інвестиційний Банк» на посаді заступника Голови Правління. З 17.06.2009 по 17.06.20013  рр. 
працювала в ВАТ  «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» на посадах: начальник управляння 
ризик — менеджменту та начальник управляння ризиків. З 01.07. 2013 прийнята на посаду 
радника Голови Правління ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». З 20.08.2013 р. призначена членом 
Правління ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

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. В.О. Голови Правління 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО »

__________
(підпис)

ПАЛЮРА Віталій Володимирович

М. П. __________
(дата)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОМЕГА БАНК» 

(далі — Банк) (04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, ЛІТЕРА В) оголо-
шує про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 25 вересня 2013 року за адресою: 
Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, ЛІТЕРА В, 7 поверх, кімната 721, об 
11:00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10:20 до 10:50 за місцем 
проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації необхідно мати:
- документ, що засвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі в Позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену 

відповідно до чинного законодавства (для представників акціонерів).
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціо-

нерів Банку, складається станом на 24 годину 19.09.2013 року за три робочих дні до дня 
проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

Порядок денний Позачергових Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОМЕГА 

БАНК».
2. Затвердження Регламенту проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ОМЕГА БАНК».
3. Про розподіл прибутку минулих років та покриття збитків минулих років ПАТ «ОМЕГА 

БАНК».
4. Про внесення змін до «Плану заходів за результатами розгляду висновків зовнішньо-

го аудитора ТОВ Аудиторської фірми «Кадастр-Аудит» після проведення аудиту фінансової 
звітності АТ «Сведбанк» (публічне) за 2012 рік».

5. Про схвалення вчинення значних правочинів.
6. Затвердження порядку та умов обов'язкового викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ОМЕГА БАНК».
7. Про внесення змін до Положення про розкриття інформації акціонерам Публічного 

акціонерного товариства «Сведбанк» шляхом його викладення в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «ОМЕГА БАНК» шляхом 

його викладення в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «ОМЕГА БАНК» шляхом його 

викладення в новій редакції.

Акціонери у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», мо-
жуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Позачергових Загальних зборів 
акціонерів за місцезнаходженням та у робочі години Банку: 04080, Україна, м Київ, вул. Но-
вокостянтинівська, 18, ЛІТЕРА В, 7 поверх, кімната 721, ПАТ «ОМЕГА БАНК» (понеділок — 
четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45), а в день проведення Позачергових Загаль-
них зборів акціонерів — також у місці їх проведення.

Документи надаються акціонеру для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, 
що подається у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства». В 
день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів документи надаються акціонеру 
для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Голова Правління Усачова Тетяна Віталіївна. Контактний телефон: (044) 590-23-78.

Телефон для довідок: (044) 590-23-78 (вн.98291), контактна особа — Нонко Оксана Ми-
хайлівна.

З повагою, Голова Правління ПАТ «ОМЕГА БАНК»  Усачова Т.В.
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН», 

код ЄДРПОУ 00243043, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які 
призначені на 27 вересня 2013 року о 10.00 годині і відбудуться у приміщенні клубу Одесь-
кого конструкторського бюро машиноустаткування за адресою: м. Одеса, вул. Дальниць
ка, 32/34.

Реєстрація акціонерів відбудеться 27 вересня з 09.00 до 09.45 години за місцем прове-
дення зборів згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному станом на 24 годину 23 вересня, у порядку, встановленому законодавством про де-
позитарну систему України.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів 

акціонерного товариства.
2. Про затвердження звіту Голови правління про фінансово-господарську діяльність 

товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків розвитку товариства на 2013 рік.
3. Про затвердження звіту Голови Спостережної ради за 2012 рік.
4. Про затвердження звіту та висновку Голови Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
6. Розділ прибутку товариства та нарахування дивідендів за 2012 рік.
7. Прийняття рішення про перетворення (реорганізацію) відкритого акціонерного това-

риства в товариство з додатковою відповідальністю.
8. Вибори та затвердження складу Комісії по перетворенню (реорганізації) акціонерного 

товариства.
9. Відкликання органів управління акціонерного товариства.
10. Затвердження умов та терміну викупу акцій в акціонерів, які не голосували за прий-

няте рішення про перетворення акціонерного товариства.
11. Затвердження процедури та терміну обміну акцій на долю в статутному капіталі то-

вариства, що утворюється.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показників Період
Звітний попередній

Усього активів 2936,0 2964,0
Основні засоби 2416,0 2451,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14,0 14,0
Сумарна дебіторська заборгованість 243,0 262,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 63,0 37,0
Нерозподілений прибуток -2526,0 -2523,0
Власний капітал 2274,0 2277,0
Статутний капітал 69,0 69,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 662,0 687,0
Чистий прибуток (збиток) -3,0 -43,0
Середньорічна кількість акцій (штук) 275352 275352
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Численність працівників на кінець періоду (осіб) 11 9

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у вівторок та 
середу з 10.00 до 15.00 години в Правлінні товариства, відповідальна особа — Голова прав-
ління, а також 27 вересня з 09.00 до 09.45 за місцем проведення загальних зборів.

Для реєстрації у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам 
акціонерів та юридичним особам — паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством.

Телефон для довідок: (048) 7280963.
Правління ВАТ «ПОЛІГРАФМАШ»
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«ПОБЄДА ТРУДА»
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,6, код за ЄДРПОУ 00165652)
повідомляє, що «30» вересня 2013 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«ПОБЄДА ТРУДА» (далі — ПАТ «АРТЕММАШ «ПОБЄДА ТРУДА», Товариство) за адресою: 
84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товари
ства, кімната 209.

Початок зборів об 11 — 00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у 
чергових загальних зборах буде проводитись «30» вересня 2013 р. за місцем проведення 
зборів з 09-45 до 10-45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах на дату проведення зборів — «24» вересня 2013 р. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх 
участі і голосування на чергових загальних зборах, оформлений відповідно до діючого за-
конодавства, та документ, що посвідчує особу. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
6. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками робо-

ти у 2012 році.
Право участі у чергових загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день 

проведення загальних зборів та/або їх уповноважені представники. Пропозиції щодо по-
рядку денного загальних зборів акціонерів товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Місце 
прийому пропозицій — місце знаходження товариства: Донецька область, 84500, м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 209.

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тися за наступною адресою: м. Артемівськ, вул.Артема, 6, кімната 209, у робочі дні з 8.00 до 
17.00 перерва на обід з 12.00 до 13.00. 

Довідки за телефоном: (0627) 44 69 27 та за місцем знаходженням Товариства.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності 

ПАТ «АРТЕММАШ «ПОБЄДА ТРУДА» (тис. грн)
Найменування показника Періоди 

звітний 2012 попередній 2011
Усього активів 12472 10932
Основні засоби 6870 2559
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4240 4306
Сумарна дебіторська заборгованість 760 3884
Грошові кошти та їх еквівалент 11 38
Нерозподілений прибуток ( збиток) (7581) (25313)
Власний капітал 4670 4472
Статутний капітал 12251 12251
Довгострокові зобов'язання 2724 -
Поточні зобов'язання 4969 6460
Чистий прибуток (збиток) (1153) (945)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 49004536 49004536
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 71

Голова Правління
ПАТ «АРТЕММАШ «ПОБЄДА ТРУДА»  В.В.Тумилович
Головний бухгалтер
ПАТ «АРТЕММАШ «ПОБЄДА ТРУДА»  Г.В.Бойко 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІ
ЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90"

(код ЄДРПОУ 01036247, місцезнаходження: Україна, 52005, Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський рн, смт. Ювілейне, вул. Совхозна, 74) повідомляє про технічну помил
ку у повідомленні про проведення загальних зборів, що було опубліковане у бюлетені "Ві
домості НКЦПФР" №124 від 8 липня 2013 р. на стор. 31, а саме: в абзаці 3 повідомлення
слова "10 серпня 2013 р." слід читати як "12 серпня 2013 р."

Наглядова рада ПрАТ "СПМК90"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФАРВУД К» 

повідомляє про намір придбати контрольний пакет акцій Публічного акціонерного 
товариства «Оратівське районне підприємство «Агромаш», код ЄДРПОУ 03567380, в 
кількості 850 120 (вісімсот п’ятдесят тисяч сто двадцять) простих іменних акцій. Кіль-
кість акцій ПАТ «Оратівське районне підприємство «Агромаш», що належать 
ТОВ  «Фарвуд К»: 0 (нуль) штук.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ  
(багатоканальний):   

 (044) 5864394
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ ВИПУСКУ АКЦІЙ
У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цін-

ні папери та фондовий ринок» позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого 
акціонерного товариства «Ставище «Райагрохім» 14.08.2013 року прийнято рішення про пе-
реведення випуску іменних акцій документарної форми існування Товариства у бездокумен-
тарну форму існування (дематеріалізацію)

Реквізити емітента:
- Повне найменування згідно з установчими документами: Відкрите акціонерне товари-

ство «Ставище «Райагрохім»;
- Скорочене найменування згідно з установчими документами: ВАТ «Ставище «Райагрохім»; 
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00715638;
- місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 09400, Україна, Київська обл., 

смт. Ставище, вул. Радянська, 8/1;
- адреса для поштових повідомлень: 09400, Україна, Київська обл., смт. Ставище, вул.  Ра-

дянська, 8/1; телефон/факс: 067 5379610.
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято 

рішення про дематеріалізацію:
- вид і тип цінних паперів: акції прості іменні;
- дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації — 16.06.1998р., орган, що видав 

свідоцтво — Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, реєстраційний номер ви-
пуску — 438/10/1/98;

- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску 
акцій у документарній формі існування: UA4000082457;

- номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 грн.;
- кількість акцій даного випуску: 396 496 шт.;
- загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 99 124,00 грн.
Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку 

в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.
Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних 

цінних паперів
Повне найменування згідно з 
установчими документами

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Компанія «Базис-реєстр»

Скорочене найменування ТОВ «Компанія «Базис-реєстр»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24572971
Місцезнаходження згідно з реєстрацій-
ними документами

04073, м. Київ, Московський проспект, буд. 21

Телефон; факс (044) 531-40-26; (044) 531-40-48
Прізвище, ім’я, по батькові керівника Генеральний директор Нечай Юрій Григорович
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: серія АВ 
№ 533932; дата видачі ліцензії — 13.05.2010 р.; орган, що видав ліцензію — Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії — 13.05.2010 р. — 13.05.2015 р.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рі
шення про дематеріалізацію
Найменування Публічне акціонерне товариство «Національний 

депозитарій України»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Телефони контактної особи (044) 279-10-78, 377-72-65, Федорова Олена 

Едуардівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 581322; 
дата видачі ліцензії — 25.05.2011 р.; орган, що видав ліцензію — Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії — 19.09.2006 р. — 19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власни
кам акцій, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні 
їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова 

компанія «ФАВОРИТ»
Місцезнаходження 03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6
Телефони контактної особи (044) 458-14-09, Генеральний директор Волошка 

Володимир Леонідович
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730178
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 533968; 
дата видачі ліцензії — 20.05.2010 р.; орган, що видав ліцензію — Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії — 20.05.2010 р. — 20.05.2015 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будьяких операцій у системі реє
стру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріа
лізацію, не здійснюється.

Інформація про уповноважений орган емітента або уповноважену посадову особу емітен
та, якій Уповноваженим органом надані повноваження стосовно визначення дати припинення 
ведення реєстру: повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру надані 
Директору Товариства — Каленічому Сергію Івановичу. Реєстроутримувач припиняє ведення 
реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездо-
кументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Власнику акцій потрібно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обра-
ним ним зберігачем (у разі відсутності такого договору). 

Власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до 
дати припинення ведення реєстру має право самостійно знерухомити належні йому акції в 
обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, 
номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів;

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

Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів, номінальних утри
мувачів, обраних Уповноваженим органом зберігача, та депозитарій: шляхом надсилання 
персональних письмових повідомлень простими листами або шляхом персонального вру-
чення повідомлення під розпис.

Порядок вилучення сертифікатів акцій. Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних па-
перів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не до-
пускається. Сертифікати іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, підлягають 
вилученню у порядку, установленому уповноваженим органом емітента, яким прийнято рішення 
про дематеріалізацію, та знищенню. Вилучення сертифікатів вдбувається за адресою: Україна, 
09400, Київська обл., смт. Ставище, вул. Радянська, 8/1, ВАТ «Ставище «Райагрохім», кімната 
бухгалтерії Товариства. Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, погашених реєстроу-
тримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів 
цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим 
складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр 
знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію 
щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, на-
скрізного номера). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється 
комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАВИЩЕ «РАЙАГРОХІМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

ПАТ «ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» .
1.1.Організаційно-правова форма емітента: Публічне кціонерне товариство.
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05479835.
1.3.Місцезнаходження емітента: вул. Польова, 8, м. Червонозаводське, Лохвицький ра-

йон, Полтавська область, 37240.
1.4.Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (05356) 3-56-02
1.5. Електронна поштова адреса емітента: hlebchik@ukr.net 
1.6. Веб-сайт емітента http://hlibzavod.etov.com.ua/
1.7.Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наказом Голови правління ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» від «21» серпня 2013р. 

звільнено з посади Головного бухгалтера ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» Шкурко На-
талію Михайлівну за згодою сторін. Паспорт серія КН № 139723 виданий Лохвицьким РВ 
УМВС України в Полтавській області 08.04.1996р. перебувала на посаді головного бухгалте-
ра з «07» лютого 2013р. Акціями ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Наказом Голови правління ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» від «22» серпня 2013р. 
призначено Головного бухгалтера ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» Даценко Наталію 
Василівну безстроково.

Даценко Наталія Василівна. Паспорт: Серія КО № 062899 виданий Лохвицьким РВ УМВС 
України в Полтавській області 09.03.2000р. 

Перебувала на посадах: Заступника головного бухгалтера ВАТ «Лохвицький завод 
«Склоприлад», старшого економіста по цінам ВАТ «Лохвицький завод «Склоприлад», за-
ступником головного бухгалтера ПАТ «Червонозаводський хлібозавод». Інших відомостей 
немає. Акціями ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

Голова правління  Л.Г. Дуда

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»
(код ЄДРПОУ 01270196, місцезнаходження: м. Харків, вул. Велозаводська 2/5)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 верес
ня 2013 р. об 10.30 год. за адресою: м. Харків, вул. Велозаводська 2/5, актова зала (2 поверх).

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 09.00 до 10.00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення прове-
дення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання Голови та Секретаря зборів.
4. Про порядок проведення зборів.
5.Призначення уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру 

АТ «Спецбудмеханізація», на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися 
зміни до системи реєстру.

6. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу АТ «Спецбудмеханізація».
7. Про звернення до суду із заявою про визнання АТ «Спецбудмеханізація» банкрутом.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ста-

ном на 24 годину 20 вересня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підго
товки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. Вело-
заводська 2/5, приймальня, 2 поверх з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Коваль О. П.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАС-
ПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству 
та документ, що посвідчує особу. 

Тел. для довідок: (057) 7563229. 
Ліквідаційна комісія АТ «Спецбудмеханізація» 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «Славутський комбінат «Будфарфор»
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
32285199
1.4. Місцезнаходження емітента 
30000, м. Славута. Хмельницька обл. вул. Козацька, 122
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(03842) 53 617, 53 622
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
info@budfarfor.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 
http://colombo.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

2. Текст повідомлення 
Рішенням наглядової ради (протокол №6 від 23.08.2013 р.) було прийнято рішення про 

отримання кредитних коштів за Договором позики № 25072012 від 25 липня 2012 року. 
Згідно умов договору ««Санітек Юроуп Корпорейшен» (Sanitec Europe Corporation), пара-
лельна назва — «Санітек Юроуп ОУ» (Sanitec Europe OY) Місцезнаходження: Каупінтіе 2, 
00400, Гельсінкі, Фінляндія (Kaupintie 2, 00400 Helsinki, Finland) з 25.07.2012 р. надає у ви-
гляді позикової лінію загальним розрахунковим обсягом 5 000 000,00 євро із лімітом пози-
чання 5 000 000,00 євро., ставка 5,9% річних та EURIBOR за 6 місяців., зі строком повернен-
ня до 14 листопада 2015 року (38 місяців). 

Цільове призначення коштів, отриманих за кредитом — для здійснення операційної, 
фінансової та ділової діяльності. Вид позики — фінансовий. 

Рішенням наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2013 р.) було прийнято рішення про 
збільшення позикової лінії загальним розрахунковим обсягом до 10 000 000,00 євро із лімі-
том позичання 10 000 000,00 євро. року. ставка 5,9% річних та EURIBOR за 6 місяців., зі 
строком повернення до 14 листопада 2015 року (38 місяців). В зв'язку з чим була підписана 
Перша додаткова угода від 03 квітня 2013р.

На момент отримання кредитних коштів законодавством не було встановлено вимог 
щодо розкриття Емітентом данної інформації на фондовому ринку.

10.06.2013 року Рішенням наглядової ради (протокол №7 від 10.06.2013р.) було при-
йнято рішення на збільшення позикової лінії загальним розрахунковим обсягом до 
40 000 000,00 євро із лімітом позичання 40 000 000,00 євро., яка перевищує 25 % активів 
Емітента. В зв'язку з чим була підписана Друга додаткова угода від 10 червня 2013 року.

До підписання змін на збільшення позикової лінії Емітентом було отримано 
6 251 000 євро., що складає 15.63% до загального розміру збільшеної позикової лінії за 
Договором позики № 25072012 від 25 липня 2012 року.

Вартість активів Емітента на початок року — 444 013 тис.грн.
Співвідношення суми позики 40 000 тис. євро.( за курсом НБ України на 19.08.2013р. — 

426 506 480грн.) до вартості активів на початок року складає 96%.
З 09.10.2012р. по 21.03.2013р. Емітентом у рамках даної позикової лінії було отримано 

транші у сумі 5 000 тис. євро. 
З 17.05.2013р. по 23.07.2013р. Емітентом у рамках даної позикової лінії було отримано 

транші у сумі 1 251 тис. євро.
19.08.2013р. Емітентом у рамках даної кредитної лінії було отримано транш у сумі 

1 920 тис. євро.
Таким чином, Емітентом отримано з позикової лінії траншів загальною сумою 

8171 тис. євро., що складає 20% до загального розміру позикової лінії.

Генеральний директор
ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор»  В. Пьотровскі

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПIВ ТА ПРЕСФОРМ» 

(код за ЄДРПОУ- 00223272, місцезнаходження — 61017, м. Харкiв вул. Пащенкiвська, 11
тел./факс 712-88-67 e-mail — shtamp@online.kharkov.ua ,  

власна web-сторінка — www.shtampy.com.ua)
Посадова особа Головний бухгалтер Бондаревська Валентина Михайлiвна (паспорт: 

серiя ММ номер 856308 виданий Дергачiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 
14.02.2001) звiльнена 31.07.2013р. згiдно з наказом директора №185-К вiд 31.07.2013р. за 
власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. На посадi перебувала 5 рокiв.

Посадова особа Головний бухгалтер Крилова Тетяна Олексiївна (паспорт: серiя ММ но-
мер 274044 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 25.06.1999) при-
значена згiдно наказу директора №185-К вiд 31.07.2013 р. з 01.08.2013р. на безстроковий 
термiн. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом трудової дiяльностi обiймала наступнi посади: ТОВ ВК «Iндастрi», 
зам. головного бухгалтера, ПП «Укрспецтехнiк», бухгалтер 1 категорiї.

Директор  Тур’янський Олександр Миколайович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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НКЦПФР затвердила зміни до порядку складання та 
подання адмінданих торговцями цінних паперів 

регулятору
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку) затвердила внесення Змін до Положення про порядок 
складання та подання адміністративних даних щодо діяльності 
торговців цінними паперами регулятору. Відповідний проект рі-
шення був прийнятий на одному з чергових засідань НКЦПФР.

«Зазначене рішення розроблено з метою приведення у відпо-
відність до вимог діючих законодавчих та нормативно-правових 
актів, що регулюють діяльність торговців цінними паперами. До-
кумент набирає чинність з 1 січня 2014 року, і ним виключено із 
складу квартальної інформації низку довідок, зокрема, про до-
тримання торговцем цінними паперами показників ліквідності, 
показників капіталу та інвестування. У зв’язку із змінами в законо-
давстві, що регулює депозитарну діяльність, також замінено ви-
значення «зберігач цінних паперів» та «депозитарій цінних папе-
рів» на «депозитарна установа», — зазначила Ірина Устенко, т.в.о. 

директора Департаменту регулювання діяльності торговців цінни-
ми паперами та фондових бірж НКЦПФР.

За її словами, зміни до Положення, окрім того, передбачають 
подання торговцями цінними паперами інформації щодо прове-
дення останньої аудиторської перевірки. У той же час удосконале-
но та оптимізовано перелік інформації, яка подаватиметься у 
складі довідок про проведення операцій з цінними паперами за 
звітний період. Зокрема, відтепер торговці цінними паперами по-
даватимуть довідки про загальний обсяг укладених та виконаних 
договорів з цінними паперами, довідки про фінансові інструмен-
ти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, до-
відки про дотримання показників пруденційних нормативів тор-
говцем цінними паперами та довідки про виконані або розірвані 
договори з цінними паперами або іншими фінансовими інстру-
ментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку 
тощо.

Зазначимо, що документ був розроблений відповідно до пунк-
ту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»
Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00039019
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРСОЦБАНК»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ «УКРСОЦБАНК»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 03150
Область: м.Київ
Район: Голосіївський район
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: Ковпака
Будинок: 29
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0445290219
Номер факсу емітента: 0442054547
Веб-сайт емітента: www.unicredit.com.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається 
інформація:

Інформація про зміну складу 
посадових осіб емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація 
(день, місяць, рік):

19.08.2013

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалі — Банк) повідомляє, що Граціано Камелі (Graziano Cameli) 
(згоди на розкриття паспортних даних не надав) з 19 серпня 2013 року заступив на посаду 
Голови Правління Банку (наказ № 1098-п від 19 серпня 2013 року). Підстава: 1. рішення Спо-
стережної Ради Банку (протокол №11 від 27.06.2013р.); 2. лист-погодження  
НБУ №_41-112/3154/8473 від 15.07.2013р.; 3. наказ № 109 від 07.08.2013р. Київського місь-
кого центру зайнятості щодо прийняття рішення про видачу (продовження дії) дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

На посаду Голови Правління Банку Граціано Камелі призначено строком на 2 роки. Про-
тягом своєї діяльності Граціано Камелі обіймав наступні посади: першого заступника голови 
Правління в ПАТ «УКРСОЦБАНК», Контролер за iноземними компанiями в Асiкурасiонi 
Дженералi (Assicurazioni Generali); Консультант щодо фiнансових установ у МакКiнзi енд Ко. 
(McKinsey&Co.); Начальник пiдроздiлу планування та контролю, Начальник пiдроздiлу 
роздрiбних та приватних продаж в Банку дi Рома (Banca di Roma); Голова роздрiбного бiзнесу 
пiдроздiлу ЦСЄ в УнiКредит Банк Австрiя АГ (UniCredit Bank Austria AG); член Спостережної 
ради чотирьох банкiв пiдроздiлу ЦСЄ в Хорватiї, Болгарiї, Чехiї, Угорщинi. Граціано Камелі 
часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Назва уповноваженого 
органу емітента, який 

прийняв рішення

Зміни (призначено, 
звільнено або 
відсторонено)

Посада* Строк, на який особу призначено 
(обрано) або строк, протягом якого 

особа обіймала посаду (роки)

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)**

Володіє часткою в 
статутному капіталі 
емітента (відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 19.08.2013 Наказ ПАТ «УКРСОЦ-

БАНК»
призначено Голова 

Правління
2 Граціано Камелі 

(Graziano Cameli)
Не надав згоди на розкриття 

паспортних даних
 0

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента Голова Правління
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Граціано Камелі

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Інгулецький 
гірничо-збагачувальний комбінат»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00190905
1.4. Місцезнаходження емітента: 50064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Рудна, 47
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 407-63-11, факс (056) 407-63-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ingok.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://ingok.metinvestholding.com
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ПАТ «ІНГЗК »

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНГЗК», протокол № 103 від 20.08.2013 р., 

відбулись наступні зміни складу посадових осіб:
Малих Дмитро Юрійович (паспорт АЕ 265827, виданий Дзержинським РВ Криво-

різького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 27.08.1996р.) припинено з 20  серп-
ня 2013 виконання Головним інженером ПАТ «ІНГЗК» обов’язків Генерального директо-
ра ПАТ «ІНГЗК». Вказана особа перебувала на посаді з 30 липня 2013р. Часткою у 
Статутному капіталі ПАТ «ІНГЗК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Сальков Олександр Ремович (паспорт 47 07 117806, виданий Територіальним відді-
ленням в м. Олєнєгорськ МО МФМС Росії по Мурманській обл. в м. Мончєгорськ 
11.09.2007р.) призначений Генеральним директором ПАТ «ІНГЗК» на період з 21 серпня 
2013р. по 01 квітня 2014р.(включно). Попередня посада, яку обіймала призначена осо-
ба: Керуючий директор ВАТ «Євразруда». Часткою у Статутному капіталі ПАТ «ІнГЗК» не 
володіє. Непогашеної 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.
Генеральний директор  Сальков Олександр Ремович

НОВИНИ
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В Комісії розраховують, що прийнятий проект рішення сприя-
тиме підвищенню рівня контролю над діяльністю торговців цінни-
ми паперами, оптимізації інформації, яка подаватиметься ними у 
складі адміністративних даних, та уникненню неоднозначного 
трактування деяких понять.

Наразі документ передано до Мін’юсту для державної реє-
страції.

Украинские индексы акций в среду продолжали 
снижаться

Украинский рынок акций в среду завершил в «красной зоне» 
пятую подряд торговую сессию: индекс «Украинской биржи» (УБ) 
по тогам торгов снизился на 0,99% — 860,78 пункта; индекс 
ПФТС  — на 0,33%, до 304,26 пункта.

Объем торгов на УБ составил 30,244 млн грн, в том числе на 
срочном рынке — 1,985 млн грн; на ПФТС — 261,4 млн грн.

Лидерами снижения на УБ в среду стали акции «Мотор Сичи» 
(-1,82%), бумаги Алчевского меткомбината и «Донбассэнерго» 
потеряли по 1,77%. С ростом завершили сессию только акции 
Райффайзен Банка Аваль (+0,51%), «Укрнафты» (+0,44%) и Укр-
соцбанка (+0,31%).

На ПФТС больше остальных подешевели акции Алчевского 
меткомбината (-1,76%), «Мотор Сичи» (-1,45%) и концерна «Сти-
рол» (-1,09%). Наибольший рост показали бумаги «Укртелекома» 
(+2%), Полтавского ГОКа (+1,11%) и Харцызского трубного заво-
да (+0,95%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду вы-
рос на 1,66% — до 575,31 пункта при объеме торгов 
4,776  млн  злотых (12,1 млн грн).

Наибольший рост зафиксировали котировки «Агротона» 
(+2,61%), «Кернела» (+2,58%) и «Астарты» (+2%).

Снизилась в цене бумаги «Весты» (-3,28%), «Садовая Груп» 
(-0,95%) и агрохолдинга ИМК (-0,58%).

Как сообщил аналитик инвесткомпании «Альтана Капитал» 
Александр Кушнарев, в среду отсутствовали факторы для рыноч-
ного роста: день был скуден на макроэкономическую статистику, 
на зарубежных площадках преобладали негативные настроения.

По его словам, основное внимания инвесторов, по-прежнему, 
сосредоточено на теме дальнейших действий Федрезерва США в 
области экономического стимулирования.

«Судя по рыночным настроениям, большинство игроков скло-
няются к тому, что осенью ФРС начнет сокращать объемы QE3. 
Основанием для этого служат улучшения, наблюдаемые на рынке 
труда США, и рост инфляции. Соотношение сил между сторонни-
ками и противниками продолжения программы количественного 
смягчения отразит публикация протокола заседания FOMC, наме-
ченная на вечер среды», — добавил аналитик.

Аналитик инвесткомпании «ТАСК» Вячеслав Иванишин отме-
тил, что в четверг следует ожидать стабилизацию украинского 
рынка на текущих ценовых уровнях.

«Вероятно, продажи по инерции продолжатся», — сказал он.
Из внешней макроэкономической статистики В.Иванишин вы-

делил публикацию ВВП Германии и индекса потребительского до-
верия в еврозоне.

Украинский рынок акций в четверг утром 
предпринимает попытки роста

Торги на украинском рынке акций в четверг утром открылись 
ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) 
по состоянию на 11:00 кв подрос на 0,02% — до 860,92 пункта; 
индекс ПФТС — на 0,31%, до 305,21 пункта.

Утром на ПФТС росли в цене бумаги «Центрэнерго» (+0,87%) и 
«Мотор Сичи» (+0,26%). Больше остальных снижались котировки 
Авдеевского коксохимического завода (-1,24%), Укрсоцбанка 
(-1%) и «Донбассэнерго» (-0,79%).

На ПФТС заключены сделки с акциями концерна «Стирол» 
(+4,05%), «Укртелекома» (+3,32%), Ясиновского коксохимиче-
ского завода (+1,36%) и «Захидэнерго» (+0,2%).

Как сообщил старший трейдер, консультант инвесткомпании 
«Драгон Капитал» Александр Фощан, к открытию украинского 
рынка акций сложился умеренно-негативный внешний фон: инве-
сторы, по-прежнему, нервничают в ожидании сигналов от ФРС о 
сроках начала сворачивания программы количественного смягче-
ния. Украинский рынок акций никак не отойдет от своих локаль-
ных минимумов, в инструментах сохраняется пререпроданность.

Еврогруппа не обсуждала третий пакет финансовой 
помощи Греции

Какие-либо решения о дополнительной финансовой помощи 
Греции могут приниматься только на основе выводов специаль-
ной оценочной миссии, которая запланирована на осень, заявила 
официальный представитель Еврокомиссии Шанталь Хьюз в сре-
ду на брифинге в Брюсселе.

Ее попросили прокомментировать позицию Еврогруппы в свя-
зи с высказыванием министра финансов Германии Вольфганга 
Шойбле на предвыборном митинге о том, что Греции, которой ра-
нее было выделено более 240 млрд евро кредитов, придется 
предоставить новый, третий, пакет финансовой помощи.

«Эта тема пока не обсуждается Еврогруппой. Последнее ее за-
седание состоялось в июле. Следующее будет в сентябре. Всему 
свое время», — сказала Ш.Хьюз.

По ее словам, предстоит основополагающий этап — визит 
контрольной миссии в Грецию, на основании заключений которой 
будет проведена оценка ситуации и состоится обсуждение того, 
что необходимо предпринять.

Ш.Хьюз отметила, что в предыдущих заявлениях и других доку-
ментах Еврогруппы изложены условия, которые должны быть со-
блюдены для возможного пересмотра помощи, и адресовала к ним.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия не намерена предопределять 
выводы предстоящей миссии и будет опираться только на них.

Почти все руководители ФРС готовы начать 
сворачивание QE уже в 2013 году — протокол

Протокол заседания Федерального комитета по открытым 
рынкам (FOMC) американского Центробанка от 30-31 июля под-
твердил желание подавляющего большинства руководителей 
Федеральной резервной системы (ФРС) перейти к сокращению 
программы количественного смягчения до конца 2013 года.

При этом текст протокола не содержал сигналов, которые по-
шатнули бы уверенность рынка в том, что подобное решение бу-
дет принято уже в сентябре. Финансовые рынки отреагировали на 
отсутствие ясности очередным витком волатильности, фондовые 
индексы США упали по итогам сессии в среду, доллар снова по-
дорожал.

«Почти все участники (июльского заседания — ИФ) подтвер-
дили, что их в целом устраивают» условные сроки, названные 
председателем ФРС Беном Бернанке на пресс-конференции в 
июне и подтвержденные в июльском тексте заявления FOMC. То 
есть, «при улучшении экономической конъюнктуры в целом в со-
ответствии с ожиданиями FOMC будет снижать темпы выкупа в 
несколько продуманных этапов и завершит программу покупки 
активов около середины 2014 года».
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Итого, на данный момент более-менее точно известен срок 
окончания QE, однако рынки намного больше интересовала дата 
«начала конца», а протокол не добавил ничего существенного к 
тому, что уже широко обсуждалось инвесторами и аналитиками: 
Федрезерв может перейти к свертыванию на любом из оставших-
ся в этом году трех заседаний.

В протоколе излагаются несколько противоречащих друг другу 
взглядов на сроки и темпы сворачивания QE, однако ни одно из 
таких мнений не получило поддержки большинства руководителей 
ФРС. Например, несколько (few) участников заседания посчитали, 
что «возможно, скоро настанет время для некоторого замедления» 
покупки активов, при этом столько же их коллег рекомендовали 
проявить терпение и не спешить с принятием решения.

«Отсутствие сильного консенсуса в июле не сводит на нет воз-
можность начала сворачивания в сентябре», — считает директор 
отдела исследований США TD Securities Миллан Малрейн.

Итан Хэррис из Bank of America Merrill Lynch не видит в доку-
менте «смещения центра тяжести к сентябрю» или любому иному 
месяцы: ФРС фактически говорит «поживем — увидим», отказы-

ваясь прояснять ситуацию и оставляя себе максимум простран-
ства для маневра.

MarketWatch отмечает, что, поскольку в протоколе не указыва-
ется точное число сторонников той или иной точки зрения, слож-
но проследить изменение этого показателя во времени и понять, 
к какому именно варианту склоняется Федрезерв.

На июльском заседании ФРС подтвердила намерение удержи-
вать целевой диапазон процентной ставки по федеральным кре-
дитным средствам (federal funds rate) от нуля до 0,25% годовых 
как минимум до тех пор, пока безработица не снизится до 6,5% 
при прогнозе инфляции не выше 2,5%. Центробанк пока выкупа-
ет US Treasuries темпами по $45 млрд в месяц, ипотечные бума-
ги  — $40 млрд в месяц.

Порядка 65% экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, 
ожидают первого сокращения QE в сентябре, в среднем считает-
ся, что ФРС может снизить объемы выкупа на $20 млрд в месяц.

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
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