
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Звіт про базове відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 19 лютого 2013 року № 199 «Про внесення 
змін до Положення про особливості здійснення діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів», зареєстроване в Міністер-
стві юстиції України 06.03.2013 за № 376/22908.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 19 лютого 2013 року № 199 «Про внесення 

змін до Положення про особливості здійснення діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів», зареєстроване в Міністер-
стві юстиції України 06.03.2013 за № 376/22908.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондово-

го ринку (далі – Комісія) «Про внесення змін до Положення про осо-
бливості здійснення діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів» (далі - проект регуляторного акта) розроблено з метою 
приведення Положення про особливості здійснення діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів від 02.11.2006 р.  
№ 1227 (далі – Положення) у відповідність до Закону України від 04 
липня 2012 року № 5042-VI «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папе-
ри», окремі положення якого набрали чинності з 19 серпня 2012 року, 
та Закону України від 07 липня 2011 року № 3610-VI «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комі-
сій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у 
сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових 
послуг», який набрав чинності з 07 серпня 2011 року. 

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення базового відстеження результативності регу-
ляторного акта було застосовано статистичний метод.

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

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-
жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Комісії 
http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Ко-
місії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, зазначений 
проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Зазначений проект регуляторного акта передбачає приведення Поло-
ження у відповідність до Закону України від 04 липня 2012 року № 5042-VI 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №171, 12 вересня 2013 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удоскона-
лення законодавства про цінні папери», окремі положення якого набрали 
чинності з 19 серпня 2012 року, та Закону України від 07 липня 2011 року 
№ 3610-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних 
монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фі-
нансових послуг», який набрав чинності з 07 серпня 2011 року. 

Прийняття зазначеного регуляторного акта сприятиме: 
збільшенню прозорості та відкритості на фондовому ринку, підви-

щенню рівня захисту інтересів власників цінних паперів інститутів 
спільного інвестування;

приведенню нормативно-правової бази Комісії у відповідність до 
законодавства.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про базове відстеження
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 19 лютого 2013 року № 200 «Про визнання 
таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 02 квітня 2008 року № 322», зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції України 22.04.2013 за № 660/23192.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 19 лютого 2013 року № 200 «Про визнання таким, 

що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 02 квітня 2008 року № 322», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 22.04.2013 за № 660/23192.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта розроблено відповідно до пункту 13 

частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», статті 51 Закону України «Про недер-
жавне пенсійне забезпечення» та з метою приведення нормативно-
правових актів у відповідність до вимог законодавства України. Про-
ектом регуляторного акта визнається таким, що втратило чинність, 
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
02 квітня 2008 року № 322.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Орієнтовно на сьогоднішній день Положення поширюватиметься на 
52 особи, що здійснюють управління активами 92 недержавними пенсій-
ними фондами. Ця цифра може збільшитися після збільшення кількості 
зареєстрованих недержавних пенсійних фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Комісії 
http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Ко-
місії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, зазначений 
проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Прийняття даного регуляторного акта сприятиме підвищенню 
ефективності діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління 
пенсійними активами, розвитку таких інституційних інвесторів як не-
державні пенсійні фонди, забезпечить професійне управління акти-
вами цих інституційних інвесторів.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про базове відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 12 березня 2013 року № 312 «Про внесення 
змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 04.04.2013 № 555/23087.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 12 березня 2013 року № 312 «Про внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 04.04.2013 № 555/23087.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» (далі – проект регулятор-
ного акта) розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в України».

Регуляторний акт було розроблено з метою уніфікації вимог 
нормативно—правових актів Комісії, які регулюють питання створен-
ня та емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування із норма-
ми законодавства про акціонерні товариства. 

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не 
передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Ко-
місії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому ви-
данні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, за-
значений проект регуляторного акта розміщено на урядовому 
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№171, 12 вересня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його оприлюд-
нення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Запровадження норм, передбачених проектом регуляторного акта 
сприятиме удосконаленню законодавства в сфері створення та емісії 
цінних паперів інститутів спільного інвестування, а саме, удосконален-
ня порядку реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду та 
внесення пайового інвестиційного фонду до ЄДРІСІ, порядку реєстрації 
проспекту емісії (змін до проспекту) та випуску інвестиційних сертифі-
катів пайового інвестиційного фонду. 

Врегулювання зазначених питань буде сприяти захисту прав влас-
ників інвестиційних сертифікатів та запобіганню порушень на ринку 
цінних паперів.

Впровадження запропонованого регуляторного акта сприятиме:
- приведенню нормативно-правових актів Комісії у відповідність 

до вимог законодавства;
- удосконаленню порядку створення пайових інвестиційних фон-

дів та емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування;
- захисту прав власників інвестиційних сертифікатів; 
- запобіганню порушенням законодавства на ринку цінних паперів;
- підвищенню державного регулювання та контролю у цій сфері.
Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про базове відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 26 березня 2013 року № 431 «Про затверджен-
ня Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанків-
ських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється 
особою, яка отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
16.04.2013 за №618/23150.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 26 березня 2013 року № 431 «Про затверджен-

ня Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанків-
ських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється 
особою, яка отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
16.04.2013 за №618/23150.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

«Про затвердження Положення про консолідований нагляд за діяль-
ністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких 
здійснюється особою, яка отримала ліцензію на здійснення профе-
сійної діяльності на фондовому ринку» (далі – проект регуляторного 
акту) розроблено відповідно до Законів України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондо-
вий ринок, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» із урахуванням норм Закону України «Про вне-

сення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій 
основі» № 3394-VI.

Проект регуляторного акту встановлює вимоги щодо регулювання ді-
яльності фінансових груп, переважну діяльність у яких здійснює особа, яка 
отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому 
ринку, мінімізації ризиків діяльності як окремих їх учасників, так і ризиків 
самих груп, порядку отримання консолідованої звітності таких груп.

Наразі, вимоги чинного законодавства не регулюють порядок 
здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку нагляду на консолідованій основі. Відповідно, вимоги даного 
проекту регуляторного акту направлені на встановлення законодав-
чих вимог до порядку дій відповідальної особи небанківської фінан-
сової групи, прав та обов’язків учасників такої групи, систем оцінки 
фінансових операцій учасників групи тощо.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на всі небанків-
ські фінансові групи, відповідальних осіб небанківських фінансових 
груп, учасників таких груп., в тому числі й на професійних учасників 
ринку цінних паперів, які є учасниками таких груп.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому 
виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, 
зазначений проект регуляторного акта розміщено на урядовому 
веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його оприлюд-
нення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Зазначений проект регуляторного акта передбачає встановлення 
вимог з питань здійснення професійної діяльності учасників фон-
дового ринку, що здійснюють свою діяльність як учасники небан-
ківських фінансових груп, визначає механізми взаємодії відпові-
дальної особи небанківської фінансової групи з її учасниками, 
Комісією тощо.

Прийняття зазначеного регуляторного акта сприятиме:
збільшенню прозорості та відкритості на фондовому ринку, підви-

щенню рівня захисту інтересів власників корпоративних прав учасни-
ків небанківських фінансових груп;
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приведенню нормативно-правової бази Комісії у відповідність до 
законодавства.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про базове відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 04 грудня 2012 року № 1746 «Про затверджен-
ня Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійснен-
ням недержавного пенсійного забезпечення», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 07.02.2013 за №226/22758.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 04 грудня 2012 року № 1746 «Про затверджен-

ня Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійснен-
ням недержавного пенсійного забезпечення», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 07.02.2013 за №226/22758.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
 Проект регуляторного акта розроблено відповідно до Законів 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
«Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» (далі – Закон), нормативно-правових актів Комісії, що 
регулюють діяльність з управління активами інституційних інвесто-
рів, з метою приведення нормативно-правових акті Комісії у відповід-
ність до чинного законодавства.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення», внесено суттєві зміни до стат-
ті 48 Закону щодо використання пенсійних активів. У зв’язку з цим ви-
никла необхідність розробити проект регуляторного акта, у якому будуть 
враховані внесені зміни до Закону, а саме – граничні розміри витрат на 
оплату послуг професійного адміністратора, зберігача та оплату винаго-
роди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду, вста-
новлюються як відсоток чистої вартості активів пенсійного фонду.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не 
передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Орієнтовно на сьогоднішній день Положення поширюватиметься 
на 52 особи, що здійснюють управління активами 92 недержавними 
пенсійними фондами. Ця цифра може збільшитися після збільшення 
кількості зареєстрованих недержавних пенсійних фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Комісії 
http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Ко-
місії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, зазначений 
проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Прийняття даного регуляторного акта сприятиме підвищенню 
ефективності діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління 
пенсійними активами, розвитку таких інституційних інвесторів як не-
державні пенсійні фонди, забезпечить професійне управління та збе-
рігання активів цих інституційних інвесторів.

 Прийняття регуляторного акта:
- дозволить привести його у відповідність до норм Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення»;
- надасть можливість зберігачам пенсійних активів ефективніше про-

вадити свою діяльність у системі недержавного пенсійного забезпечення;
- знизить ризик втрати та знецінення пенсійних активів;
- сприятиме запобіганню порушенням законодавства на ринку цін-

них паперів;
- сприятиме захисту прав учасників недержавних пенсійних фондів.
Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 25 січня 2011 року № 22 «Про визнання таким, 
що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 21.07.2004 № 306», зареєстроване в Міністер-
стві юстиції України 10.02.2011 за № 178/18916.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 25 січня 2011 року № 22 «Про визнання таким, 

що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 21.07.2004 № 306», зареєстроване в Міністер-
стві юстиції України 10.02.2011 за № 178/18916.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта було розроблено з метою забезпечен-

ня виконання норм Закону України «Про інститути спільного інвесту-
вання (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (далі - Закон) із 
змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону 
України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпора-
тивні інвестиційні фонди)».

Стаття 27 вищезазначеного Закону встановлює, що заміна компа-
нії з управління активами може здійснюватися в установленому Комі-
сією порядку.

Порядок заміни компанії з управління активами пайового інвести-
ційного фонду врегульовано нормативно-правовими атами Комісії, зо-
крема Рішенням Комісії від 21.07.2004 № 306 «Про затвердження По-
ложення про порядок заміни компанії з управління активами пайового 
інвестиційного фонду у разі заміни компанії з управління активами 
шляхом передачі права управління сукупністю активів та зобов'язань, 
що становлять пайовий інвестиційний фонд компанії з управління ак-
тивами, яка припиняє здійснення діяльності щодо управління активами 
пайового інвестиційного фонду, іншій компанії з управління актива-
ми», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за  
№ 986/9585» та Положенням про порядок заміни компанії з управління 
активами пайового інвестиційного фонду у разі заміни компанії з 
управління активами шляхом передачі сукупності активів та зобов’язань, 
що становлять пайовий інвестиційний фонд іншій компанії з управлін-
ня активами, затвердженим рішенням Комісії від 21.07.2004 р. № 307, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за  
№ 987/9586.
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Спроба внесення практично ідентичних змін до зазначених Поло-
жень призвела фактично до дублювання нормативно-правових актів, 
якими регулюється порядок заміни компанії з управління активами 
пайового інвестиційного фонду.

Розв’язання даної проблеми можливе шляхом прийняття зазна-
ченого регуляторного акта.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами) у кількості понад 380 юридичних 
осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Комісії 
http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Ко-
місії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, зазначений 
проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Проект регуляторного акта розроблено внаслідок прийняття змін 
до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 
корпоративні інвестиційні фонди)». 

Прийняття проекту регуляторного акта сприятиме:
- уніфікації існуючої нормативно-правової бази;
- підвищенню рівня систематизації нормативно-правових актів;
- приведенню нормативно-правової бази Комісії у відповідність до 

законодавства.
Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

рішення Комісії від 18 квітня 2011 року № 416 «Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (щодо статутного капіталу)», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 16.05.2011 за №577/19315.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 18 квітня 2011 року № 416 «Про внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (щодо статутного капіталу)», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 16.05.2011 за №577/19315.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта було розроблено відповідно до пункту 

13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та з метою приведення нормативно-правових актів 
Комісії, які розроблені управлінням спільного інвестування, у відповід-
ність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо статутного капіталу» (далі – Закон), а також на ви-
конання Плану організації виконання зазначеного Закону, схваленого 
на засіданні Кабінету Міністрів України 09.01.2011 (протокол №5).

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не 
передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами) у кількості понад 380 юридичних 
осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на її офіцій-
ному сайті http//www.ssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкованому 
виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, за-
значений проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті 
«Громадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначеного 
регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як органу 
державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен здійсню-
вати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Проект регуляторного акта розроблено внаслідок прийняття За-
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо статутного капіталу».

Зазначений проект регуляторного акта забезпечує приведення у 
відповідність до цього Закону деяких нормативно-правових актів Ко-
місії, які потребують внесення відповідних змін у зв’язку з набранням 
ним чинності.

Голова Комісії      Д.Тевелєв
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №171, 12 вересня 2013 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

рішення Комісії від 13 травня 2011 року № 489 «Про затвердження Змін 
до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвес-
тиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)», за-
реєстроване в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 657/19395.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 13 травня 2011 року № 489 «Про затвердження Змін 

до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвес-
тиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)», за-
реєстроване в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 657/19395.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта було розроблено відповідно до Законів 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фон-
ди)» нормативно-правових актів Комісії, що регулюють діяльність інвести-
ційних фондів та інвестиційних компаній, створених у відповідності до 
Указу Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компа-
нії» від 19 лютого 1994 року № 55/94, та у зв’язку із надходженням до Ко-
місії листа Міністерства юстиції України від 19.05.2009 № 24-16/77.

Статтею 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні» встановлено, що Комісія має право, у тому чис-
лі, розробляти і затверджувати з питань, що належать до її компетен-
ції, обов’язкові для виконання нормативні акти.

Зазначений проект регуляторного акту розроблено з метою здій-
снення заходів щодо додержання законодавства про державну реє-
страцію нормативно-правових актів.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на її офіцій-
ному сайті http//www.ssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкованому 
виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, за-
значений проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті 
«Громадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-

гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Проект регуляторного акта розроблено з метою приведення По-
ложення у відповідність до законодавства та на виконання вимог Мі-
ністерства юстиції України щодо додержання законодавства про дер-
жавну реєстрацію нормативно-правових актів у Державній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

Зазначений проект регуляторного акту удосконалює порядок ска-
сування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів ін-
вестиційного фонду (інвестиційної компанії).

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

рішення Комісії від 14 червня 2011 року № 721 «Про затвердження 
змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації 
компанією з управління активами про результати діяльності та розра-
хунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайо-
вих та корпоративних інвестиційних фондів) та затвердження Порядку 
заповнення компанією з управління активами електронних форм ін-
формації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.08.2011 
за № 1001/19739.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 14 червня 2011 року № 721 «Про затвердження 

змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації 
компанією з управління активами про результати діяльності та розра-
хунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайо-
вих та корпоративних інвестиційних фондів) та затвердження Порядку 
заповнення компанією з управління активами електронних форм ін-
формації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.08.2011 
за № 1001/19739.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
14 червня 2011 року №721 «Про затвердження Змін до Положення 
про порядок складання та розкриття інформації компанією з управ-
ління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чис-
тих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпора-
тивних інвестиційних фондів) та затвердження Порядку заповнення 
компанією з управління активами електронних форм інформації, які 
подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 р. 
за №1001/19739 розроблено відповідно до пункту 10 частини другої 
статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» з метою удосконалення подання 
адміністративних даних професійними учасниками фондового рин-
ку, а саме: створення альтернативного способу подачі звітності про-
фесійними учасниками фондового ринку; врегулюванню взаємодії 
професійних учасників фондового ринку та Комісії при поданні адмі-
ністративних даних професійними учасниками; сприяння у поданні 
адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку 
у вигляді електронних документів з використання електронного циф-
рового підпису.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Під час проведення базового відстеження результативності регу-
ляторного акта було застосовано статистичний метод.

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

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-
жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на її офіцій-
ному сайті http//www.ssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкованому 
виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, за-
значений проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті 
«Громадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Реалізація норм, передбачених рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14 червня 2011 року №721 «Про затвер-
дження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інфор-
мації компанією з управління активами про результати діяльності та роз-
рахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування 
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та затвердження По-
рядку заповнення компанією з управління активами електронних форм 
інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» сприятиме удосконаленню подачі адміністративних даних 
професійними учасниками, що здійснюють діяльність з управління акти-
вами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Голова Комісії      Д.Тевелєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

рішення Комісії від 12 липня 2011 року № 906 «Про затвердження 
Змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвести-
ційних фондів)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
23.08.2011 за № 1001/19739.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 12 липня 2011 року № 906 «Про затвердження 

Змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвести-
ційних фондів)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
23.08.2011 за № 1001/19739.

2. Виконавець заходів з відстеження

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  

12 липня 2011 року № 906 «Про затвердження Змін до Положення про 
порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвесту-
вання (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)» сприятиме більш 
повному та об’єктивному розрахунку вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування, що відображатиме реальну вартість активів, що 
належать ІСІ. Рішення надасть інвесторам можливість мати достовірну ін-
формацію про реальні можливості з інвестування на день проведення роз-
рахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад  380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на її офіцій-
ному сайті http//www.ssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкованому 
виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, за-
значений проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті 
«Громадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Реалізація норм, передбачених рішенням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 12 липня 2011 року № 906 «Про 
затвердження Змін до Положення про порядок визначення вартості 
чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпо-
ративних інвестиційних фондів)» сприятиме: 

проведенню компаніями з управління активами більш повної та 
об’єктивної оцінки активів інститутів спільного інвестування;

наданню інвесторам можливості отримувати достовірну інформа-
цію про реальні можливості з інвестування на день проведення роз-
рахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування.

Голова Комісії      Д.Тевелєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

рішення Комісії від 15 липня 2011 року № 955 «Про внесення змін 
до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 11.08.2004 № 340», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
13.10.2011 за № 1186/19924.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 15 липня 2011 року № 955 «Про внесення змін 

до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 11.08.2004 № 340», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
13.10.2011 за № 1186/19924.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

15 липня 2011 року № 955 «Про внесення змін до рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 № 340» роз-
роблено з метою удосконалення системи подання адміністративних 
даних особами, що здійснюють управління активами недержавного 
пенсійного фонду, до Комісії, шляхом запровадження двох способів 
подання адміністративних даних, а саме: в електронній формі у вигляді 
електронних документів з використанням системи електронного доку-
ментообігу або із збереженням паперової та електронної форми. Осо-
би, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного 
фонду отримають право вибору способу подачі даних до Комісії.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами) у кількості понад 380 юридичних 
осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на 
її офіційному сайті http//www.ssmsc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлен-
ня. Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Реалізація норм, передбачених рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 15 липня 2011 року № 955 «Про вне-
сення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 11.08.2004 № 340» сприятиме удосконаленню порядку по-
дання адміністративних даних особами, що здійснюють управління 
активами недержавного пенсійного фонду.

Голова Комісії      Д.Тевелєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 09 серпня 2011 року № 1002 «Про затвердження 
Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 30.08.2011 за № 1020/19758.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 09 серпня 2011 року № 1002 «Про затвердження 

Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 30.08.2011 за № 1020/19758.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта було розроблено з метою нормативного 

врегулювання питання дій та відповідальності компаній з управління ак-
тивами в разі анулювання чи закінчення терміну дії ліцензії щодо вико-
нання розрахунків, пов’язаних з їх діяльністю, а також встановлення 
обов’язку щодо призначення керівника юридичної особи-ліцензіата, або 
особи, яка виконує його обов’язки у разі відсутності керівника такої осо-
би (його звільнення, тимчасової відсутності), проект регуляторного акта, 
схвалений рішенням Комісії від 21.05.2010р. №641 доопрацьовано з ура-
хуванням зауважень Державного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва (рішення про відмову в погодженні проекту 
регуляторного акта від 16.07.2010 №638), а також у зв’язку з необхідніс-
тю приведення у відповідність до Законів України від 18.05.2010 № 
2258-ІV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та від 
01.07.2010 № 2393-VI «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку».

Проект регуляторного акта передбачає внесення змін до Ліцензійних 
умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами), затверджених рішенням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 341, зареєстрованих 
в Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 р. за № 864/12738 (із зміна-
ми) (далі – Ліцензійні умови).

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не 
передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.
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№171, 12 вересня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Комісії 
http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Ко-
місії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, зазначений 
проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Проект регуляторного акта розроблено з метою приведення Ліцен-
зійних умов у відповідність до вимог вищезазначених законів України 
«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвести-
ційні фонди)», а також нормативного врегулювання окремих питань 
діяльності компаній з управління активами.

Зазначений проект регуляторного акту забезпечує нормативно-
правове регулювання процедури заміни компаній з управління акти-
вами як професійного учасника фондового ринку.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

рішення Комісії від 18 серпня 2011 року № 1097 «Про внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (щодо скасування свідоцтва про державну ре-
єстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця)», зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції України 07.09.2011 за № 1061/19799.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 18 серпня 2011 року № 1097 «Про внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (щодо скасування свідоцтва про держав-
ну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця)»,  
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.09.2011 за  
№ 1061/19799.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта було розроблено відповідно до пункту 

13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та з метою приведення нормативно-правових актів 
Комісії у відповідність до Закону України від 07.04.2011 

№ 3205 - VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юри-
дичної особи та фізичної особи-підприємця» (далі - Закон).

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.

6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не 
передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на 
її офіційному сайті http//www.ssmsc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлен-
ня. Також, зазначений проект регуляторного акта розміщено на уря-
довому веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Проект регуляторного акта розроблено внаслідок прийняття За-
кону України від 07.04.2011 № 3205 - VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця».

Зазначений проект регуляторного акта забезпечує приведення у 
відповідність до цього Закону деяких нормативно-правових актів Ко-
місії, які потребують внесення відповідних змін у зв’язку з набранням 
ним чинності.

Голова Комісії      Д.Тевелєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 18 серпня 2011 року № 1098 «Про внесення змін 
до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових по-
казників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління актива-
ми інституційних інвесторів» (діяльність з управління активами)», зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1315/20053.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 18 серпня 2011 року № 1098 «Про внесення змін 

до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових по-
казників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління актива-
ми інституційних інвесторів» (діяльність з управління активами)», зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1315/20053.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №171, 12 вересня 2013 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта було розроблено відповідно до пункту 

13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та з метою приведення нормативно-правових актів 
Комісії, які розроблені управлінням спільного інвестування, у відповід-
ність Закону України від 07.04.2011 № 3205 - VI «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про 
державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» 
(далі - Закон).

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не 
передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Комісії 
http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Ко-
місії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, зазначений 
проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Проект регуляторного акта розроблено внаслідок прийняття За-
кону України від 07.04.2011 № 3205 - VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця».

Зазначений проект регуляторного акта забезпечує приведення у 
відповідність до цього Закону деяких нормативно-правових актів Ко-
місії, які потребують внесення відповідних змін у зв’язку з набранням 
ним чинності.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про періодичне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 02 квітня 2008 року № 322 «Про затвердження 
Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування ак-
тивів недержавного пенсійного фонду», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 18.06.2008 за 3 540/15231.

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Комісії від 02 квітня 2008 року № 322 «Про затвердження 
Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування ак-
тивів недержавного пенсійного фонду», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 18.06.2008 за 3 540/15231.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта розроблено відповідно до Законів України 

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні 
папери та фондовий ринок», «Про недержавне пенсійне забезпечення», 
нормативно-правових актів Комісії, що регулюють діяльність з управлін-
ня активами інституційних інвесторів, з метою приведення нормативно-
правових акті Комісії у відповідність до чинного законодавства.

Проект регуляторного акта визначає особливості обчислення та об-
ліку адміністратором недержавного пенсійного фонду прибутку (збитку) 
від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, 
корпоративного, професійного) (далі - пенсійний фонд) відповідно до 
Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Орієнтовно на сьогоднішній день Положення поширюватиметься 
на 52 особи, що здійснюють управління активами 92 недержавними 
пенсійними фондами. Ця цифра може збільшитися після збільшення 
кількості зареєстрованих недержавних пенсійних фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 
положень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт 
Комісії http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому 
виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, 
зазначений проект регуляторного акта розміщено на урядовому 
веб-сайті «Громадське суспільство і влада» з метою його оприлюд-
нення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Проект регуляторного акта застосовується адміністраторами пен-
сійних фондів та особами, що здійснюють управління активами пен-
сійних фондів, відповідно до законодавства, договору про адміні-
стрування пенсійного фонду та договору про управління активами 
пенсійного фонду, при обчисленні прибутку (збитку) від інвестування 
активів недержавного пенсійного фонду на основі бухгалтерського 
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обліку пенсійного фонду та його розподілі в системі персоніфікова-
ного обліку пенсійного фонду. 

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про періодичне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 25 квітня 2008 року № 473 «Про затвердження 
Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з управління активами інвестиційних 
інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 30.05.2008 за № 482/15173.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 25 квітня 2008 року № 473 «Про затвердження 

Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з управління активами інвестиційних 
інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Мі-
ністерстві юстиції України 30.05.2008 за № 482/15173.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Проект регуляторного акта розроблено з метою приведення Лі-

цензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів 
(діяльності з управління активами у відповідність до Законів України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Проект регуляторного акта розроблено з метою удосконалення 
регулювання діяльності учасників фондового ринку, що здійснюють 
діяльність зі спільного інвестування, шляхом встановлення підвище-
них вимог до розміру статутного та власного капіталу компанії з 
управління активами, до керівників та фахівців юридичних осіб, що 
здійснюють управління активами, встановлення вимог до приміщен-
ня у якому здійснюється діяльність ліцензіата, доповнення умов ану-
лювання ліцензії компанії з управління активами, а також з метою 
здійснення нагляду за діяльністю ліцензіатів на підставі документів, 
що надаються до Комісії відповідно до цього регуляторного акта.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Комісії 
http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Ко-
місії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, зазначений 
проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-
жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Прийняття акта сприятиме проведенню процедури ліцензування 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управлін-
ня активами інституційних інвесторів (діяльність з управління актива-
ми) згідно вимог чинного законодавства, здійсненню діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів відповідно до Ліцензій-
них умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами), контролю за діяльністю ліцензіата.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить здійснення 
контролю за діяльністю професійних учасників фондового ринку, які 
здійснюють діяльність зі спільного інвестування, шляхом встановлен-
ня підвищених вимог до розміру статутного та власного капіталу ком-
панії з управління активами, до керівників та фахівців юридичних осіб, 
що здійснюють управління активами, а також сприятиме проведенню 
процедури ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) згідно вимог чинного законодавства, здійсненню 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів відповідно 
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами).

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про періодичне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 06 серпня 2008 року № 878 «Про затвердження 
Змін до Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою 
здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного ін-
вестиційного фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
12.09.2008 за № 841/15532.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 06 серпня 2008 року № 878 «Про затвердження 

Змін до Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою 
здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного ін-
вестиційного фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
12.09.2008 за № 841/15532.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Цим проектом регуляторного акта Положення про порядок реє-

страції випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного ін-
вестування корпоративного інвестиційного фонду приводиться у від-
повідність до вимог Декрету Кабінету Міністрів України «Про 
державне мито», а саме перелік документів, які подаються до Комісії 
для реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного ін-
вестиційного фонду при їх відкритому (публічному) розміщенні та 
змін до проспекту емісії акцій фонду, доповнено копією платіжного 
доручення про сплату державного мита за операції з випуску (емісії) 
цінних паперів. 

Крім того, проектом регуляторного акту внесено зміни пов’язані з 
уточненням окремих норм зазначеного Положення.

Впровадження запропонованого проекту регуляторного акта спри-
ятиме приведенню Положення про порядок реєстрації випуску акцій 
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з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоратив-
ного інвестиційного фонду у відповідність вимогам законодавства та 
контролю за надходженням коштів до бюджету за рахунок сплати 
державного мита, запобіганню правопорушенням законодавства на 
фондовому ринку.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не 
передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Комісії 
http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Ко-
місії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, зазначений 
проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначеного 
регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як органу 
державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен здійсню-
вати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей

Прийняття проекту регуляторного акта сприятиме приведенню 
Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення 
діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного 
фонду у відповідність вимогам законодавства та контролю за надхо-
дженням коштів до бюджету за рахунок сплати державного мита, за-
побіганню правопорушенням законодавства на фондовому ринку.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Звіт про періодичне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 16 грудня 2008 року № 1441 «Про затверджен-
ня Змін до Положення про порядок визначення вартості чистих акти-
вів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних ін-
вестиційних фондів)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
16.03.2009 за № 240/16256.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 16 грудня 2008 року № 1441 «Про затверджен-

ня Змін до Положення про порядок визначення вартості чистих акти-
вів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних ін-
вестиційних фондів)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
16.03.2009 за № 240/16256.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Цілі прийняття акта
Відповідно до статті 8 Закону України «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні» (із змінами, внесеними Законом Укра-
їни «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» від 06.09.2005р. № 2802-IV) Комісія 
має право, зокрема, здійснювати контроль за достовірністю і роз-
криттям інформації, що надається емітентами та особами, які здій-
снюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегу-
лівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам.

Рішення Комісії від 16 грудня 2008 року № 1441 «Про внесення 
змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвести-
ційних фондів)» дасть можливість більш повно та з врахуванням си-
туації, яка склалася на ринку проводити розрахунки вартості чистих 
активів інститутів спільного інвестування. Прий-няття нового регуля-
торного акту про порядок визначення вартості чистих активів інститу-
тів спільного інвестування дасть можливість:

створити єдиний підхід до визначення вартості чистих активів ін-
ститутів спільного інвестування;

не допускати штучного завищення дохідності інститутів спільного 
інвестування;

створити передумови для формування інформаційної бази, яка 
буде максимально достовірно відображати фінансовий стан інститу-
тів спільного інвестування.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2013 по 01.09.2013.
5. Тип відстеження
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результативності регу-

ляторного акта було застосовано статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа

тивність, а також способи одержання даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і дер-

жавних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки 
актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійсню-
ють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-
ті з управління активами) у кількості понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарю-
вання у зв’язку з дією акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-
ложень акта є високим, оскільки зазначений регуляторний акт Комісії 
http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Ко-
місії було здійснено інформаційне повідомлення. Також, зазначений 
проект регуляторного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих 
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань пропозицій та заува-

жень щодо проблемних питань, які можуть виникати при виконанні 
проекту регуляторного акту не надходило.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових ви-
трат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог зазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Комісії, як ор-
гану державної влади який, згідно чинного законодавства, повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на фондовому ринку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до
сягнення визначених цілей
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Прийняття проекту регуляторного акта сприятиме:
забезпеченню належного рівня контролю з боку Державної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку за процесом проведення роз-
рахунків вартості чистих активів інститутів спільного інвестування;

упередженню виникнення фактів здійснення розрахунків вартості 
чистих активів інститутів спільного інвестування по завищеним або 
заниженим показникам;

забезпеченню захисту прав інвесторів.
Голова Комісії      Д. Тевелєв

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від-
повідно до вимог Закону України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяльності» та з метою 
отримання зауважень і пропозицій, оголошує про оприлюднення 
проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України щодо оподаткування на фондовому ринку» на офі-
ційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку http://www.nssmc.gov.ua/.

Законопроектом передбачено внесення змін до Податкового кодек-
су України з метою законодавчого врегулювання питання визначення 
джерел покриття витрат у вигляді внесків до Фонду гарантування ін-
вестицій фізичних осіб на фондовому ринку, а також удосконалення 
норм щодо обліку договорів про управління цінними паперами в цен-
тральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування єди-
ної державної податкової, державної митної політики.

Зауваження і пропозиції до законопроекту надавати у письмо-
вій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього 
повідомлення за адресою: відділ розвитку законодавства департа-
менту аналізу, стратегії та розвитку законодавства Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, вул. Московська, 8, 
м. Київ-601, 01010, e-mail: yliia.ostapenko@nssmc.gov.ua та Дер-
жавній службі України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: 
inform@dkrp.gov.ua.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Повідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно 
до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» та з метою отримання зауважень і 
пропозицій, оголошує про оприлюднення проекту Закону України «Про 
систему гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому рин-
ку» на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку http://www.nssmc.gov.ua/.

Законопроектом передбачено впровадження системи гарантуван-
ня інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку з метою здійснення 
компенсаційних виплат інвесторам – фізичним особам у разі втрати 
інвестицій.

Зауваження і пропозиції до законопроекту надавати у письмовій 
та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідо-
млення за адресою: відділ розвитку законодавства департаменту 
аналізу, стратегії та розвитку законодавства Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, вул. Московська, 8,  м. Київ-601, 
01010, e-mail: yliia.ostapenko@nssmc.gov.ua та Державній службі 
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

НКЦПФР 
повідомляє про дематеріалізацію

Департамент спільного інвестування та регулювання діяль-
ності інституційних інвесторів з метою забезпечення припинення 
обслуговування випусків інвестиційних сертифікатів у докумен-
тарній формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників 
іменних цінних паперів пайових інвестиційних фондів, з метою 
опублікування інформації, повідомляє, що Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку здійснено заміну сві-
доцтв про реєстрацію випусків інвестиційних сертифікатів у 
зв’язку з прийняттям рішення про переведення випусків іменних 
інвестиційних сертифікатів документарної форми існування у 
бездокументарну (дематеріалізацію випусків інвестиційних  
сертифікатів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОРВАРД» (ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ: 32439633; 61003 м. Харків, пров. Універ-
ситетський, 1). Закритий недиверсифікований венчурний  
пайовий інвестиційний фонд «КІВ», реєстраційний код за  
ЄДРІСІ: 23300031 – видано свідоцтво від 11.09.13 № 00490  
про реєстрацію випуску 500 000 штук іменних інвестиційних  
сертифікатів номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 
500 000 000 грн.

*     *     *
Донбаським територіальним управлінням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку у зв’язку зі зміною найменування 
емітента та переведенням випуску акцій у бездокументарну форму 
існування здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
товариства ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА  
«ДЗЕРЖИНСЬКА» (85205, Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Ле-
ніна, б.11, код за ЄДРПОУ: 00176495; загальна сума випуску акцій – 
15 643 075,00 грн; номінальна вартість акції – 0,25 грн; кількість  
акцій - 62 572 300 штук; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у 
бездокуменарній формі існування № 20/05/1/02 від 01.02.2002, дата 
видачі - 09.09.2013 року). 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного теру-
правління, у зв’язку з переведенням випусків іменних відсот-кових 
звичайних облігацій серій: «В», «С», «D», «E» з документарної форми 
існування у бездокументарну, здійснено заміну свідоцтв про реєстра-
цію випусків іменних відсоткових звичайних облігацій СПІЛЬНОГО 
УКРАЇНСЬКОАМЕРИКАНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЄВРОПОЛЬ» У 
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, код за 
ЄДРПОУ: 30751167 (61001 м. Харків, вул. Плеханівська, 18): 

серії «В»: загальна сума випуску облігацій – 2500000,00 грн, номі-
нальна вартість – 10000,00 грн, кількість простих іменних акцій –  
250 шт., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у бездокумен-
тарній формі існування № 02/20/2/09 дата реєстрації - 21 жовтня  
2009 року, дата видачі - 10 вересня 2013 року;

серії «С»: загальна сума випуску облігацій – 2500000,00 грн, номі-
нальна вартість – 10000,00 грн, кількість простих іменних акцій –  
250 шт., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у бездокумен-
тарній формі існування № 03/20/2/09 дата реєстрації - 21 жовтня  
2009 року, дата видачі - 10 вересня 2013 року;

серії «D»: загальна сума випуску облігацій – 2500000,00 грн, номі-
нальна вартість – 10000,00 грн, кількість простих іменних акцій –  
250 шт., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у бездокумен-
тарній формі існування № 04/20/2/09 дата реєстрації - 21 жовтня 
2009 року, дата видачі - 10 вересня 2013 року;

серії «E»: загальна сума випуску облігацій – 2500000,00 грн, номі-
нальна вартість – 10000,00 грн, кількість простих іменних акцій –  
250 шт., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у бездокумен-
тарній формі існування № 05/20/2/09 дата реєстрації - 21 жовтня  
2009 року, дата видачі - 10 вересня 2013 року.
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НКЦПФР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту 
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 26.10.06 р.  
№ 1178, зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 30.01.07 р. за № 81/13348, та відповідно до до-
кументів, наданих Державним підприємством «Донецька залізни-
ця» (83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 68 код за ЄДРПОУ: 
01074957) на скасування реєстрації випуску облігацій серії «D», 
скасовано реєстрацію випуску облігацій Державного підприємства 
«Донецька залізниця» серії «D». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 
серії «D» від 10 травня 2012 року № 110/2/12, видане 07.09.2012 року 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження № 176КФС–О від 25 липня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного те-
риторіального управління, що діє згідно з рішенням Національної 
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 випусків акцій, 
проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про 
результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підпри-
ємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування реє-
страції 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 реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій у 
зв’язку з перетворенням ПрАТ «КРОЛЕВЕЦЬКИй МАСЛОЗАВОД» 
(41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Леніна, 28, код за ЄДРПОУ: 
05464744) - розпорядження № 71СХ2З від 10.09.2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного тери-
торіального управління, що діє згідно з рішенням Національної комі-
сії 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 випусків акцій, 
проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про ре-
зультати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підпри-
ємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування реє-
страції 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 реєстрацію випуску акцій у зв’язку з 
перетворенням ЗАТ «ЕМАЛЬЗАВОД» (61067, м. Харків, вул. Довгалів-
ська, б. 25, код за ЄДРПОУ: 30429309). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій № 140/20/1/00 від 19.07.2000 року, видане Харківським те-
руправлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано - розпорядження № 64СХ1СА від 10.09.2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального 
територіального департаменту, на підставі рішення Комісії від 

07.02.12 № 249, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 19.07.2007 № 1611 «Про делегу-
вання повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісій, 
змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення ак-
цій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати 
розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та обліга-
цій підприємств територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку», пункту 3 Розділу I Порядку скасу-
вання 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 ПрАТ «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ», 
(03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, код за ЄДРПОУ: 34713900) – 
розпорядження №73ЦДЗ від 09 вересня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбаського 
територіального управління, на підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 
№ 249 «Про надання повноважень уповноваженої особи Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку», Рішення Комісії від 
16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 
скасування реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, які ви-
ключені 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 та доповне-
ннями) скасовано реєстрацію випуску акцій:

- ЗАТ «ПРОМРЕСУРС» (348000, Луганська обл., м. Луганськ, Ленін-
ський р-н, вул. Лермонтова, буд.1-В, код за ЄДРПОУ: 24856527), ану-
льовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 64/12/1/98 від 
12.05.1998, видане Луганським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку - розпорядження 
№ 25ДО1С від 09.09.2013 року;

- ЗАТ «СОВТРАНСАВТОЛУГАНСЬК» (348047, Луганська обл.,  
м. Луганськ, Ленінський р-н, вул. Переяславська, 50, код за ЄДРПОУ: 
02813888), анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
№ 58/12/1/98 від 04.05.1998, видане Луганським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 
розпорядження № 26ДО1С від 09.09.2013 року;

- ЗАТ «БУДГАЗ» (348000, Луганська обл., м. Луганськ, Артемів-
ський р-н, проїзд 2-й Лутугінський, буд.21, код за ЄДРПОУ: 24853011), 
анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 10/12/1/98 від 
27.01.1998, видане Луганським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку - розпорядження 
№ 27ДО1С від 09.09.2013 року;

- ЗАТ «КРАСНОРІЧЕНСЬКИй КОМБІКОРМОВИй ЗАВОД» (349840, 
Кремінський р-н, смт Красноріченське, код за ЄДРПОУ: 04260011), 
анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 224/12/1/98 
від 22.09.1998, видане Луганським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку - розпорядження 
№ 28ДО1С від 09.09.2013 року;

- ЗАТ «ПОПАСНЯНСЬКИй МІСЬКМОЛОКОЗАВОД» (349980, Луган-
ська обл., Попаснянський р-н, м. Попасна, вул. Миронівська, буд.2, 
код за ЄДРПОУ: 21779068), анульовано свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій № 101/1/97 від 04.02.1997, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку - розпорядження № 29ДО1С 
від 09.09.2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі рішення Комісії 
від 07.02.12 № 249, директора Центрального територіального депар-
таменту, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 19.07.2007 № 1611 «Про делегування 
повноважень з реєстрації випусків акцій, прос-пектів емісій, змін до 
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проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реє-
страції випусків облігацій підприємств, звітів про результати розмі-
щення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій 
підприємств територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», пункту 3 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року  
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня  
2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій  
ЗАТ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОД» 
місцезнаходження: 08162, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
смт Чабани, вул. Одеське шосе, буд. 1, код ЄДРПОУ: 24885762 - роз
порядження №78ЦДСА від 10 вересня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального 
територіального департаменту, на підставі рішення Комісії від 
07.02.12 № 249, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 19.07.2007 № 1611 «Про делегу-

вання повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісій, 
змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення ак-
цій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати 
розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та обліга-
цій підприємств територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку», пункту 3 Розділу І Порядку скасу-
вання 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, скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Ненно» 
місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
м. Виш-неве, вул. Київська, буд. 27/2, код ЄДРПОУ: 30170388 - розпо
рядження №79ЦДСА від 10 вересня 2013 року.

11.09.2013 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО»

(надалі також – Товариство) (ідентифікаційний код юридичної особи 33637321, місцез-
находження юридичної особи: Україна, поштовий індекс 03150, м. Київ, вул. Предсла-
винська, 34-б, телефон для зв’язку 521-01-15), повідомляє, що відповідно до протоко-

лу Загальних зборів акціонерів від 04.09.2013 року було звільнено з посади Голову 
Правління Товариства Коваленко Наталію Анатоліївну та призначено виконуючого 
обов’язки Голови Правління Товариства Назеренка Костянтина Леонідовича. Відповідні 
зміни зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців 09.09.2013 року. 

В.о. Голови Правління АТ «СК «ЗДОРОВО» (приватне)                         К.Л. Назаренко

ПОВІДОМЛЕННЯ
про можливість реалізації переважного права

акціонерами – власниками простих акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»

Шановні акціонери!
У зв’язку з прийняттям рішення про збільшення розміру статутного капіталу Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНТО» (далі – «Товариство») шляхом збільшен-
ня кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на позачерго-
вих загальних зборах Товариства 09 серпня 2013 року, Генеральний директор Товариства 
повідомляє про можливість реалізації переважного права акціонерами – власниками простих 
акцій у процесі  приватного розміщення акцій Товариства.

Тип   та   кількість  акцій,  що  планується розмістити.
Відповідно до рішення загальних зборів Товариства від 09.08.2013 р. (Протокол від 

09.08.2013 р.) до розміщення пропонується 155 000 (сто п’ятдесят п’ять тисяч)  простих імен-
них акцій Товариства

Загальна   номінальна   вартість   акцій,   що  планується розмістити –   1 550 000,00 (один 
мільйон п’ятсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень 00 копійок.

Номінальна вартість акції – 10,00 грн. 
Форма існування акцій  –  бездокументарна. 
Ціна розміщення дорівнює номінальній вартості акцій і становить 10,00 грн.
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне 

право.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право визначається шляхом 

множення кількості акцій, що пропонується до розміщення на співвідношення кількості ак-
цій, які знаходяться у власності акціонера до кількості акцій, які складають зареєстрований 
статутний капітал Товариства.

Кількість акцій, які знаходяться у власності акціонера визначається відповідно до пере-
ліку акціонерів, складеного згідно з чинним законодавством про депозитарну систему станом 
на 09.08.2013 р.

Строк та порядок реалізації переважного права.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають Товариству за 

адресою: 65070, м.Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4, кабінет № 35, з 15 жовтня 2013 
року по 04 листопада 2013 року включно, письмові заяви про придбання акцій.

В письмовій заяві на ім’я Генерального директора Товариства обов’язково зазначають:
- повне найменування акціонера (для юридичної особи - акціонера), 
- країна реєстрації;
- код із легалізованого витягу з  торговельного, банківського чи судового реєстру або 

реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юри-
дичної особи; 

- місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) і та поштова адре-
са (із зазначенням поштового індексу (для юридичної особи - акціонера); 

- контактні дані (телефон, факс, е-mаіl);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в 

заяві кількості акцій за ціною не нижче номінальної у строки, обумовлені умовами приватно-
го розміщення акцій;

- дата складання заяви, вихідний номер, підпис  уповноваженої  особи   та  печатка  юри-
дичної особи (для юридичної особи – акціонера у разі її наявності).

У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються до-
кументи, що підтверджують повноваження такого представника.

В термін з 15 жовтня 2013 року по 04 листопада 2013 року включно на підставі наданої 
заяви, акціонером перераховуються кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним при-
дбається.

Оплата акцій здійснюється покупцями виключно грошовими коштами в національній ва-
люті України - гривні  на банківський рахунок Товариства.

Поточний рахунок в національній валюті України (гривні): одержувач - ПрАТ «СК «ІНТО», 
код ЄДРПОУ 22477576, рахунок - № 26502312182601  в ПАТ АБ «Південний», м.Одеса, МФО 
328209, призначенням платежу: «Внесок до статутного капіталу ПрАТ «СК «ІНТО» згідно за-
яви  на придбання акцій від (дата заяви), за акції прості іменні, без ПДВ».

На підтвердження отриманих від акціонерів заяв про придбання акцій та коштів в сумі 
вартості акцій, що ними придбаються Товариство протягом 5 робочих днів з дати отримання 
відповідних коштів Товариством, але не пізніше 04 листопада  2013 року, видає письмове 
зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

Неподання акціонером заяви на придбання акцій та не перерахування коштів в сумі, яка 
дорівнює вартості акцій, що ним придбається, у строк з 15 жовтня 2013 року по 04 листопада 
2013 року включно вважається відмовою від використання свого переважного права на при-
дбання акцій. Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову від викорис-
тання свого переважного права на придбання акцій не передбачене.

Генеральний директор                                                Кравець Михайло Олександрович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФАВОРИТ КОМПАНІ»

(Код за ЄДРПОУ 13579674),
місцезнаходження Товариства: 10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 6, повідомляє про 

проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 жовтня 2013 
року за адресою: 10025, м. Житомир вул. Вітрука, 6 (в залі засідань Товариства). По
чаток зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 11 год. 00 
хв. до 11 год. 20 хв. 18 жовтня 2013 року за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які 
мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 14 
жовтня 2013 року.

Перелік питань, винесених на голосування (Порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів.

3. Схвалення правочинів, вчинених Головою Правління Товариства щодо отримання 
кредиту в ПАТ «БАНК ФОРУМ» та забезпечення виконання зобов’язань Товариства пе-
ред ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для представників 
акціонерів – відповідні доручення та документ, що посвідчує особу. Акціонери під час 
підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в приймальні 
голови правління за місцезнаходженням Товариства на підставі наданого акціонером 
Товариству відповідного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – голова правління Ляшенко Р.В. Телефон для 
довідок: (0412) 418-368.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №171, 12 вересня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів 

ВАТ «КИЇВСЬКИй ЗАВОД «АГРОМАш» !
ВАТ «Київський завод «Агромаш» (юридична адреса: 02125, м.Київ, вул.Воскресен-

ська 7;)  повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
8 листопада 2013 р. о 900 за адресою: м.Київ, вул.Набережно – Лугова 8.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 8-30 до 9.00 8 листопада 2013 р. за адре-
сою: м.Київ, вул.Набережно – Лугова 8.

Порядок денний
Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства;1. 
Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства;2. 
Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства;3. 
Звіт голови Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності Товари-4. 

ства за 2012 р. Та визначення основних напрямків діяльності у 2013 р.
Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2012 р.5. 
Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності у 2012 р.6. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.;7. 
Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 р.;8. 
Про зміну найменування Товариства на виконання Закону України «Про акціонерні 9. 

товариства»;
Про переведення випуску акцій Товариства з документарної в бездокументарну фор-10. 

му існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію;
Обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій;11. 
Обрання зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій;12. 
Про розірвання договору на ведення реєстру акціонерів Товариства з існуючим 13. 

реєстроутримувачем та укладання договору на ведення реєстру акціонерів Товариства з 
новим реєстроутримувачем.

Про припинення дії договору на ведення реєстру акціонерів Товариства з існую-14. 
чим реєстроутримувачем. Визначення дати припинення ведення реєстру акціонерів;

Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріаліза-15. 
цію;

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, пов’язану зі зміною найме-16. 
нування Товариства, дематеріалізацію випуску акцій Товариства та приведення положень 
Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»;

Про затвердження внутрішніх положень Товариства, пов’язане а  приведенням 17. 
внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні това-
риства»;

Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання голови та членів  18. 
Правління Товариства;

Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів  Наглядової 19. 
ради Товариства;

Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів  Ревізійної 20. 
комісії Товариства;

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів  
5 листопада 2013 р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим 
особам акціонерів –  паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодав-
ства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного на підставі письмового запиту 
акціонери можуть за адресою: 02125, м.Київ, вул.Воскресенська 7.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Можаров-
ська Ірина Володимирівна

Телефон для довідок (044) 2356260.
Правління Товариства

ПАТ «РЕАЛ БАНК» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛ 

БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14360721
1.4. Місцезнаходження емітента: 61072, м. Харків, проспект Леніна, 60
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 3403214, факс: (057) 3404106
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@ realbank.com.ua
1.7. Веб-сайт емітента: www.realbank.com.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: -
1.9. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб емі-

тента.
Текст повідомлення

     На засіданні Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК» (Протокол №126 від 06.09.2013 р.) 
прийнято рішення, обрати 06 вересня 2013 року членом Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» 
Головкіна Віталія Вікторовича, заступника Голови Правління - начальника управління під-
тримки та розвитку клієнтської бази, із строком повноважень, на який утворено Правлін-
ня ПАТ «РЕАЛ БАНК» рішенням Наглядової ради банку, протокол №7 від 01.04.2011 р., де 
члени Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» були обрані з 04.04.2011р. строком на 3 роки. 

      Головкін В.В.обіймав такі посади: 
      * Філія Першого Українського Міжнародного Банку у м. Києві: 
      - з 01.10.2002р. - спеціаліст відділу кредитних проектів; 
      - з 05.05.2003р. - спеціаліст сектору продаж корпоративних продуктів відділу 

бізнесу юридичних осіб; 
      - з 05.02.2004р. - старший спеціаліст сектору продаж корпоративних продуктів 

відділу бізнесу юридичних осіб; 
      - з 01.12.2004р. - провідний спеціаліст сектору продаж корпоративних продуктів 

відділу бізнесу юридичних осіб; 
      - з 01.12.2005р. - заступник начальника відділу бізнесу юридичних осіб - керівни-

ка сектору продаж корпоративних продуктів; 
      * З 01.06.2006р. - менеджер по роботі з банківськими установами відділу бюдже-

тування ТОВ «Група компаній «Союз-Віктан»; 
      * З 07.08.2006р. - начальник фінансового відділу ЗАТ «Лізінгова компанія «Хліб 

України»; 
      * З 27.08.2007р. по 30.11.2009р. - начальник відділу казначейських операцій  

ТОВ «Гепард»; 
      * З 29.04.2011р. - начальник відділу казначейських операцій ТОВ «ГАЗУКРАЇНА 

2009»; 
      * ПАТ «РЕАЛ БАНК»: 
      - з 01.06.2012р. - начальник Управління підтримки та розвитку клієнтської бази; 
     - з 02.09.2013р. - заступник Голови Правління - начальник Управління підтримки та 

розвитку клієнтської бази. 
      Посадова особа акціями ПАТ «РЕАЛ БАНК» не володіє, згоду на розкриття пас-

портних даних не надала. 
      Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 

чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в 
повідомленні.

Голова Правління _____________________________________ В.В. Агафонов
 М.П. 06.09.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  34713900
1.4. Місцезнаходження емітента: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33 
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 538-00-53
1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.verbetska@compass-development.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://compass-developments.jimdo.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (прото-

кол позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» №10/09/2013 
від 10.09.2013р.) прийнято рішення про припинення повноважень (звільнення) з посади Реві-
зора Товариства Яременко Світлани Анатоліївни (паспорт серії АК №709583, виданий Амур-
Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 01.11.1999р.) з 
11.09.2013р., в зв’язку з припиненням ПрАТ «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» шляхом перетворення 
в Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ». Яременко С.А. част-
кою в статутному капіталі ПрАТ «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» не володіє, займала посаду Реві-
зора Товариства з 20.04.2012р. до 11.09.2013р., непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Іншу особу на посаду Ревізора Товариствам не призначено.

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

ленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор ПрАТ «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ»                Гур’єв І.В., 10.09.2013р.

Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій

Позачерговими загальними зборами ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА" (скорочене най

менування емітента ВАТ "Кримпобутрадіотехника") (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
03051995, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 95034, м. Сімферополь,
вул. Київська, буд. 125А, телефон, факс: (050) 3241502; (0652) 703980 (далі  Товариство),
прийнято рішення про дематеріалізацію акцій (переведення випуску іменних акцій докумен
тарної форми існування в бездокументарну форму існування) (Протокол № 1 від 09.09.2013
року.).

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  13.07.1998 р.; орган, що видав свідоцтво  Управ
ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по Автономній Республіці Крим
та м. Севастополю; реєстраційний номер випуску  197/01/1/98. Міжнародний ідентифікацій
ний номер цінних паперів  UA0104531001. Номінальна вартість акції даного випуску  0,25
грн. Кількість акцій даного випуску  11659920 шт. Загальна номінальна вартість акцій дано
го випуску  2914980,00 грн.

Підтвердження 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  Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Гло
бусР". Скорочене найменування  ТОВ Фірма "ГлобусР". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24862019. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами  95034, Крим, м. Сім
ферополь, вул. Куйбишева, 2. Телефон (050) 4961009, Факс (0652) 248037. Прізвище, ім'я,
по батькові керівника Компанієць Ольга Анатоліївна. Ліцензія на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку  депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєс
тру власників іменних цінних паперів: серія АГ, № 580084, дата видачі 27.12.2011 р., орган,
що видав ліцензію НКЦПФР, строк дії ліцензії необмежений.

Реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо яких
прийнято рішення про дематеріалізацію. Найменування  Публічне акціонерне товариство
"Національний депозитарій України". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711. Місцезна
ходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Телефони контактної особи (044) 27965
40. Ліцензія АВ № 581322 дата видачі 19.09.2006 р., орган, що видав ліцензію НКЦПФР,
строк дії ліцензії  19.09.2006 р.19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення ведення
реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері
алізацію буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: Найменування Товарис
тво з обмеженою відповідальністю "Таврійські цінні папери". Місцезнаходження 95034, АР
Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 2. Телефони контактної особи (0652) 248037. Іден
тифікаційний код за ЄДРПОУ 32695089. Ліцензія на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку  депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів  серія АГ № 572006, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку 03.12.2010 р., строк дії: 17.02.2010 р.  17.02.2015 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будьяких операцій у системі реєс
тру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері

алізацію, не здійснюється. 
Уповноваженим органом емітента, якому Позачерговими загальними зборами ВАТ

"Кримпобутрадіотехника" надані повноваження стосовно визначення дати припинення веден
ня реєстру є Наглядова рада.

Дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів
з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ви
дачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних
послуг власнику акцій  акціонеру необхідно звернутися до зберігача та особисто укласти До
говір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем (у разі відсутності такого догово
ру). Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права влас
ності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку цінних паперах, відкритого у
зберігача цінних паперів.

До дати припинення ведення реєстру власник цінних паперів випуску, щодо якого прий
нято рішення про дематеріалізацію, має право самостійно знерухомити належні йому акції в
Національному депозитарії з реєстрацією його номінальним утримувачем у реєстрі власни
ків іменних цінних паперів.

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

Повідомлення про дематеріалізацію випуску буде опубліковано в одному з офіційних
друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також від
правлено персонально простими поштовими листами акціонерам та номінальним утримува
чам, зареєстрованих на 03 вересня 2013 року у реєстрі власників іменних цінних паперів ви
пуску, що дематеріалізується, обраному Уповноваженим органом зберігачу та до Національ
ного депозитарію, не пізніше 10 календарних днів від  дати  прийняття  рішення  про  дема
теріалізацію.

Порядок вилучення сертифікатів акцій. Після депонування глобального сертифікату ак
ціонери надсилають поштою свої сертифікати акцій випуску, що дематеріалізувався до Това
риства за адресою 95022, м. Сімферополь, вул. Жені Дерюгіної, буд. 9А, або подають осо
бисто з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 13.00 години. Знищення вилучених сертифікатів ак
цій, погашених реєстроутримувачем сертифікатів акцій, зіпсованих та/або невикористаних
бланків сертифікатів акцій здійснити у паперорізальній машині з обов'язковим складанням
акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення складається реєстр знищених
сертифікатів (бланків сертифікатів) акцій, який має містити інформацію щодо індивідуаль
них ознак знищених сертифікатівф (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номе
ра). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) акцій здійснюється комісією у кількості
не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується директором Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні
Директор Швецов С. В.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "АНТЕНА" 
(місцезнаходження товариства: м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1 ) повідомляє: 30 жовтня

2013 року о 9.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів товариства за ад
ресою: м. Чернівці, вул. Ковальчука,1. літера "А" кімната 3. Реєстрація учасників зборів про
ходитиме у день зборів з 8:30 год. до 8:55 год. за адресою проведення зборів.  Перелік акці
онерів, які мають право участі у зборах складається станом на 24.10.2013 р. З документами,
які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у
бухгалтерії товариства звернувшись до головного бухгалтера  у робочі дні з 11 до 12 год.

Порядок денний:
1. Про обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту правління ЗАТ про результати  фінансовогосподарської діяль

ності товариства за 2012 р.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ЗАТ за 2012 р.
5. Про  розподіл прибутку за 2012 р. Затвердження строку та порядку виплати дивіден

дів,  планових нормативів розподілу прибутку на 2013 р.
6. Про приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" Стату

ту товариства.
7. Про затвердження внутрішніх положень товариства.
8. Про відкликання та обрання  виконавчого органу товариства.
9. Про відкликання та обрання  Ревізійної комісії (Ревізора) товариства.
10. Про обрання   Наглядової  ради. 
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством

протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні фінансові показники опубліковані у газеті "Відомості НКЦПФР" №39 від

26.02.2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІВЦІОБЛАГРОБУД"
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 5 листопада 2013 року

об 11.00 за адресою товариства : м.Чернівці, вул. Гайдара, 1д у кабінеті голови комісії з припи
нення. Реєстрація учасників зборів  відбудеться в день та за  місцем проведення зборів з  10.30
до 10.55. Перелік акціонерів, які мають право участі у зборах, складається станом на 30.10.2013
р. З документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою
товариства у бухгалтерії товариства, звернувшись до головного бухгалтера у робочі дні.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Про результати перетворення  та  затвердження звіту про наслідки обміну акцій на пись

мові зобов'язання про видачу часток в ТОВ.
4. Про затвердження передавального акту.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА"
код за ЄДРПОУ 03051995 повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випус

ку акцій, виданого  Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, реєстраційний номер  

197/01/1/98, дата реєстрації  13.07.1998 р.
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№171, 12 вересня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Комерційний банк «Даніель»
1.2. Організаційноправова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 26475516
1.4. Місцезнаходження емітента 01032, м. Київ, 

вул. Саксаганського, 3, літ. А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 044 536 01 81
1.6. Електронна поштова адреса емітента common@danielbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.danielbank.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації Повідомлення про зміну складу 
посадових осіб емітента

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно рішення, Протокол від 07.09.2013 № 2/2013 (далі - Рішення) позачергових Загаль-

них зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Даніель» 
(далі - Емітент) обрано Спостережну раду Емітента у новому складі:

1. Молчанова Валентина Вікторівна – обрана Головою Спостережної ради Емітента (до-
звіл на публікацію паспортних даних – не отримано).

До обрання Головою Спостережної ради Емітента Молчанова В.В. займала посади:
ПАТ «Комерційний банк «Даніель» - Голова Спостережної Ради;
ПАТ  «Промекономбанк» Заступник Голови Спостережної Ради;
ТОВ «ФІНРОСТБАНК» - директор департаменту розвитку філійної мережі, заступник на-

чальника Відділення №2 м.Київ, начальник Відділення №2 м.Київ, заступник Голови Правлін-
ня, члена Правління (07.09.2009 ТОВ «ФІНРОСТБАНК» перетворене у ПАТ «ФІНРОСТБАНК»), 
заступник Голови Правління, начальник Відділення №2, член Правління ПАТ «ФІНРОСТ-
БАНК»;

ЗАТ Фінансова група «Страхові традиції» - керівник центру обслуговування клієнтів №3 
Київської дирекції;

ТОВ «Науково-економічний центр «Майдан» - директор з фінансових питань;
ВАТ «Комерційний банк «Славутич» - начальник відділу фінансового моніторингу;
АКБ «Європейський» - начальник відділу фінансового моніторингу;
Акціонерний банк «Донеччина» - начальник відділу кредитно-депозитних операцій з кор-

поративними клієнтами, начальник управління інвестицій, аналізу та планування, начальник 
відділу перспективних проектів.

Молчанова В.В. акціями Емітента – не володіє, непогашеної судимості за посадові та ко-
рисливі злочини не має.

2. Козлов Геннадій Анатолійович (дозвіл на публікацію паспортних даних – не отримано) – 
член Спостережної ради Емітента.

До обрання до складу Спостережної ради Емітента Козлов Г.А. займав посади:
ПАТ «Комерційний банк «Даніель» - член Спостережної Ради;
ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк» Радник Голови Спостережної Ради;
ПАТ «Комерційний банк «Даніель» радник Голови Правління банку;
ВАТ «Комерційний банк «Славутич» - радник Голови  Правління, Голова Правління;
Акціонерний інноваційно-комерційний банк «УкрСиббанк» - начальник відділення № 131
ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» - директор Донецької філії;
ВАТ  КБ «Промекономбанк» - начальник відділу маркетингу та реклами.
Козлов Г.А. володіє простими іменними акціями Емітента у кількості 1 075 279 160 штук, 

що становить 8,93% статутного капіталу Емітента. 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
3. Осьмін Олександр Вячеславович (дозвіл на публікацію паспортних даних – не отрима-

но) – член Спостережної ради Емітента.

До обрання до складу Спостережної ради Емітента Осьмін О.В. займав посади:
ТОВ «КСЕ» – спеціаліст по роботі з митницею відділу логістики.
Осьмін О.В. акціями Емітента – не володіє, непогашеної судимості за посадові та корис-

ливі злочини не має.
4. Калінін Володимир Геннадійович (дозвіл на публікацію паспортних даних – не отрима-

но) - член Спостережної ради Емітента. 
До обрання до складу Спостережної ради Емітента Калінін В.Г. займав посади:
ПАТ «Комерційний банк «Даніель» - член Спостережної Ради;
ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк» - начальник відділу цінних паперів;
ТОВ «АВЕРС» - трейдер;
ТОВ «АВЕРС» - директор підприємства.
Калінін В.Г. володіє простими іменними акціями Емітента у кількості 1 075 279 160 штук, 

що становить 8,93% статутного капіталу Емітента.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
5. Василевич Микола Миколайович (дозвіл на публікацію паспортних даних – не отрима-

но) - член Спостережної ради Емітента. 
До обрання до складу Спостережної ради Емітента Василевич М.М. займав посади:
ТОВ «КСЕ» - заступник директора з розвитку;
ЗАТ «СНЕ-Торгінвест» - менеджер з продажів;
ТОВ «Технопроект.RU» -  начальник постачання;
ТОВ «КСЕ» - провідний менеджер департаменту логістики.
Василевич М.М. акціями Емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові та ко-

рисливі злочини не має.
6. Боровик Олег Миколайович (дозвіл на публікацію паспортних даних – не отримано) – 

член Спостережної Ради Емітента.
До обрання до складу Спостережної Ради Емітента Боровик О.М. займав посади:
Емітент -  
- член Спостережної ради;
- Радник Голови  Спостережної Ради;  
- Голова Правління;
- заступник Голови Правління, член Правління.
ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк»:
- радник Голови Спостережної Ради.
ПАТ «Аграрний комерційний банк»:
- заступник Голови Правління, член Правління. 
ПАТ комерційний банк «ІНТЕРБАНК»:
- заступник Голови Правління; 
Голова Правління;
- радник Голови Правління.
ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»:
- провідний спеціаліст відділу ділінгових і процесингових операцій Департаменту валют-

них операцій
- головний спеціаліст відділу неторгових операцій ;
- головний спеціаліст відділу дилінгових операцій Департаменту управління активами банку;
- радник Секретаріату Голови Правління банку;
- головний спеціаліст Секретаріату Голови Правління банку;
- фахівець Секретаріату Голови Правління банку.
Боровик О.М. акціями Емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корис-

ливі злочини не має.
Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні та визначає, що несе відповідальність згідно чинного законодавства.
Голова Правління 
ПАТ «Комерційний банк «Даніель»    А.А.Нордіо

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІйНИй БАНК «ДАНІЕЛЬ»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Пасавтотранс-

сервіс»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03114939 
Місцезнаходження емітента: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 річчя Жовт-

ня, буд.192 тел 04862-4-01-03
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

публічного акціонерного товариства «Пасавтотранссервіс»!
Повідомляємо Вас, що 13 жовтня 2013 року об 11 годині 00 хвилин відбудуться поза-

чергові загальні збори (надалі – Збори) акціонерів за адресою: 66300, Одеська область,  
м. Котовськ, вул. 50 річчя Жовтня, буд.192, приймальня Голови правління ПАТ «Пасавто
транссервіс» (2й поверх адмінбудівлі ПАТ «Пасавтотранссервіс»).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб, які прибудуть для участі у Зборах, відбудеться з 
9:00 до 10:00, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складеному станом на 24.00 годину 08 жовтня 2013 р., у день та за місцем проведення 
зборів. Для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у Зборах, необхідно мати при собі 
документи, що надають змогу ідентифікувати акціонера (паспорт, свідоцтво про народження 
дітей, які володіють акціями), а у разі участі представника акціонера - також документи, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товари-
ства (довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформ-
лені відповідно до чинного законодавства та документу, що засвідчують особу (паспорт).  
Документи повинні бути оформлені відповідно до законодавства України.

Акціонери мають можливість починаючи від дати надіслання повідомлення про про-
ведення Зборів до дати проведення Зборів ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9.00 
до 16.00 за місцем знаходження Товариства, звертатися необхідно до особи, яка відпові-

дає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Коваль Наталії Іллівни. Телефон 
для довідок (4862) 40103. У день проведення Зборів також можливо ознайомитися з 
необхідними документами у місці проведення зборів – у Голови реєстраційної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів, а 

саме: обрання робочих органів позачергових загальних зборів Товариства (лічильної комі-
сії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів).

2. Про визначення строків та порядку обміну письмових зобов’язань про видачу відповідної 
кількості часток у статутному капіталі ТДВ«ПАСАВТОТРАНССЕРВІС» , що є правонаступником 
ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВІС» на частки у статутному капіталі ТДВ«ПАСАВТОТРАНССЕРВІС» , 
що створюється внаслідок реорганізації ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВІС».

3. Про затвердження Звіту комісії з припинення ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВІС».
4. Про затвердження передавального акта всіх майнових та немайнових прав та 

обов’язків ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВІС» (66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. 50 річчя 
Жовтня, 192) до правонаступника ТДВ «ПАСАВТОТРАНССЕРВІС» (66300, Одеська обл.,  
м. Котовськ, вул. 50 річчя Жовтня, 192).

5. Про делегування повноважень на обмін письмових зобов’язань на частки у статут-
ному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок реор-
ганізацій ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВІС» та здійснення дій щодо припинення ПАТ «ПАСАВ-
ТОТРАНССЕРВІС»

Нагадуємо, що кожний з Вас має право внести пропозиції щодо питань , включених до 
порядку денного зборів акціонерного товариства з дотриманням вимог Законодавства та 
Статуту товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах на 24.00 год. 08 жовтня 2013 р.

Голова Комісії з припинення                                                                            Н.І. Коваль

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАСАВТОТРАНССЕРВІС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №171, 12 вересня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

шАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВОВИРОБНИЧІй КОМПЛЕКС ДНІПРОСПЕЦМАш»!

(код ЄДРПОУ 32433631 місцезнаходження: 
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка)

Наглядова Рада ПрАТ «НВК Дніпроспецмаш» повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 жовтня 2013 року о 10:00 годині, за адресою  
м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, у конференцзалі підприємства. Реєстрація учасників 
буде здійснюватись з 09-30 годин до 09-55 годин в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах – 24 година 00 хвилин 08 жовтня 2013 року. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «НВК Дніпроспецмаш», буде 
складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему України.

Участь у позачергових загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так 
їх представники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно мати при собі доку-

мент, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціоне-
ра), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що 
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

Для акціонерів - юридичних осіб та їх представників - виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, чинна на дату проведення зборів, та 
документи, що посвідчують правомочність представника

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):
Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження порядку голосування на Зборах 1. 

та регламенту Зборів.
Обрання лічильної комісії Зборів.2. 
Внесення змін до статуту ПрАТ «НВК Дніпроспецмаш»3. 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити-4. 

ся під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів:
З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного поза-

чергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціоне-
ри ПрАТ «НВК Дніпроспецмаш» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адресою Україна,  
м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, кімната № 10, з 10-00 до 15-00 години, а також у день 
проведення зборів під час реєстрації таких учасників за адресою: Україна, м. Дніпропе-
тровськ, Аеродром 32, конференц-зала.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (ма-
теріалами) – Директор ПрАТ «НВК Дніпроспецмаш» В.А. Завгородній.

Довідки за телефоном: (0562) 395544

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦIОНЕРНИй БАНК «РАДАБАНК» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21322127
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 49054, Дніпропетровська область, місто Дні-

пропетровськ, проспект Кірова, буд. 46.
1.5. Міжміський код та телефон, факс емітента: (0562)387660
1.6. Електронна поштова адреса емітента: i.merkulov@radabank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.radabank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
1.9. Дата вчинення дії: 06.09.2013
1.10. Повідомлення розміщено у стрічці новин: 09.09.2013 19:01:00

2. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на засіданні, яке відбулося 06.09.2013 р. 

було прийнято рішення про зміну складу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засі-
дання № 66-1 від 06.09.2013 р.), а саме:

Призначено з 09.09.2013р. Членом Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Заступника Голови 
Правління 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Ільківа Володимира Богдановича.
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,00%.
Розмір пакета акцій емітента, яким володіє – 0 шт.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки.
Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: менеджер комерційного відділу, за-

ступник генерального директора, менеджер з оптової торгівлі, працівник Управління без-
пеки, старший економіст кредитного відділу Центрального відділення КБ «ПРИВАТБАНК», 
експерт відділу заставних операцій, провідний економіст кредитного управління, Начальник 
управління по роботі з заставами, Заступник директора департаменту оцінки кредитних ри-
зиків АКБ «ПРЕМ’ЄРБАНК», Заступник Голови Правління АКБ «ПРЕМ’ЄРБАНК», Керуючий 
Дніпропетровською філією ПАТ «Кредитпромбанк», Заступник Голови Правління ПАТ «АБ 
«РАДАБАНК» м. Дніпропетровськ, Україна.

Згоду на розкриття паспортних даних не давав.
3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ___________________________ С.Б. Стоянов М.П. 09.09.2013 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК «ПОРТАЛ» 

Відомості 
про придбання однією особою усіх акцій товариства 

Найменування акціонерного товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ акціонерного товариства - 
38870739

 Дата придбання однією особою усіх акцій товариства (дата остан-
нього придбання пакета акцій) – 06 червня 2013 року

Дата внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних па-
перів або дата зарахування акцій товариства на рахунок у цінних папе-
рах цієї особи – 28 серпня 2013 року

Усі акції акціонерного товариства придбані – «Фізична особа»
Голова Правління                   О.В. шульгін

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК «ПОРТАЛ» 

Відомості 
про створення акціонерного товариства однією особою 

Найменування акціонерного товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ акціонерного товариства - 
38870739

 Дата отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій – 
03 вересня 2013 року

 Дата видачі засновнику товариства документів, що підтверджують 
право власності на акції – 28 серпня 2013 року

Акціонерне товариство створене – «Фізична особа»
Голова Правління              О.В. шульгін

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАСТІВСЬКЕ шВЕйНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЗАК» 

(ЄДРПОУ 00309387)
Повідомляє, що згідно рішення засідання Наглядової Ради ПАТ «Фастівське швейне підпри-

ємство «Козак», яке відбулося 10.09.2013р відбулися зміни в складі посадових осіб емітента:
Посадова особа голова Наглядової Ради Огаренко Ганна Олегівна звільнена 10.09.2013р за 

власним бажанням згідно заяви, Статуту та на підставі рішення Наглядової Ради від 10.09.2013р 
(протокол засідання №9). Посадова особа перебувала на посаді з 26.04.2012р. У статутному ка-
піталі володіє часткою емітента - 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не дала.

Посадова особа член Наглядової Ради Струлєв Олексій Олексійович з 11.09.2013р призна-
чений головою Наглядової Ради згідно заяви, Статуту та на підставі рішення засідання Наглядо-
вої Ради від 10.09.2013р ( протокол №9) строком на один рік вісім місяців (до закінчення строку 
повноваження діючої Наглядової Ради). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
даних не дав. Протягом своєї діяльності обіймав посади: комерційний директор, директор.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідом-
лення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор     Прус Володимир Петрович

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни у порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

шановні акціонери!

КОМПАНІЯ «BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED» 
І КОМПАНІЯ «LARVA INVESTMENTS LIMITED», 

які сукупно є власниками більше ніж 10% простих іменних акцій Відкритого акціонерно-
го товариства «Тернопільобленерго» та які відповідно до ч.6 ст. 47 Закону України «Про 
акціонерні товариства» скликали на 1100 год. 25 вересня 2013 року за адресою: Україна,  
м. Тернопіль, вул. Чумацька, буд. 1, Готель «Галичина», конференцзал, позачергові загальні 
збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго», повідомляють 
вас, що згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера, який 
є власником більш ніж 5% простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Тер-
нопільобленерго», порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого 
акціонерного товариства «Тернопільобленерго», що скликані на 11-00 год. 25 вересня  
2013 року за адресою: Україна, м. Тернопіль, вул. Чумацька, буд. 1, Готель «Галичина», 
конференц-зал, доповнено питанням: «Затвердження розміру річних дивідендів за резуль-
татами діяльності ВАТ «Тернопільобленерго» у 2003, 2006, 2011, 2012 роках.



19

№171, 12 вересня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОРИНСЬКИй ЩЕБЗАВОД”
Додаток 14  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04865033
1.4. Місцезнаходження емітента 11154 Житомирська область, Овруць- 

кий район, с.Норинськ вул.Шкiльна, б .16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (04148) 7 1231 (04148) 6 3022
1.6. Електронна поштова адреса емітента economist@rubble.in.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.norunzd.ho.ua

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

2. Текст повідомлення
Посадова особа Чадюк Володимир Iванович Засiданням Наглядової Ради вiд 10.09.2013. 

звiльнений з посади виконуючого обов'язки Генерального директора за власним бажанням. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi виконуючого обов'язки Генерального 

директора - понад двох мiсяцiв. 
Засiданням Наглядової Ради вiд 10.09.2013 р. на посаду Генерального директора з 

11.09.2013 р. було призначено Рогачова Сергія Павловича. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особа призначена на посаду Генерального директора строком на 5 (п'ять) років. Iншi 

посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: учень електрослюсаря, гірський 
інженер-механік, електрослюсар, сезонний дезінфектор, водій, слюсар з ремонту облад-
нання, слюсар - ремонтник, майстер зміни, начальник гірського цеху, заступник директора 
з охорони праці і довкілля, головний інженер, технічний керівник, головний інженер, голов-
ний інженер, виконуючий обов'язки головного механіка, виконавчий директор.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Виконуючий обов'язки Генерального директора ________ Чадюк Володимир Iванович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ

БАНК "ПРИВАТБАНК";
1.2 Організаційноправова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14360570;
1.4 Місцезнаходження емітента: 49094, м.Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 7165472, (056) 7165472;
1.6 Електронна поштова адреса емітента: tatjana.vodjanik@privatbank.ua;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://privatbank.ua/about/management/corp/;
1.8 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" повiдомляє

про змiну в складi посадових осiб емiтента, а саме про звiльнення Першого Заступника Го
лови Правлiння  Керiвника Напрямку "Iнформацiйнi технологiї" Волкова Микити Анатолiй
овича.

Рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме щодо звiльнення посадової особи,
прийнято Головою Правлiння банку 09.09.2013 року на пiдставi особистої заяви посадової
особи.

Волков Микита Анатолiйович (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспор
тних даних), повна назва посади  Перший Заступник Голови Правлiння  Керiвник Напрям
ку "Iнформацiйнi технологiї" (звiльнено з посади), володiє часткою в статутному капiталi
емiтента у розмiрi 0,2250%. 

Змiни у персональному складi посадових осiб проведено на пiдставi особистої заяви
посадової особи про звiльнення та затверджено Наказом Голови Правлiння банку №
Э.28.0.0.0/16920354 вiд 09.09.2013 року.

Непогашена судимiсть Першого Заступника Голови Правлiння  Керiвника Напрямку "Iн
формацiйнi технологiї" Волкова М.А. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Перебував
на посадi з 2004 року.

Замiсть звiльненої посадової особи на посаду Заступника Голови Правлiння  Керiвни
ка Напрямку "Iнформацiйнi технологiї" призначено Дубiлета Дмитра Олександровича.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правлiння Дубiлет О.В. 

10.09.2013 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ВІДКРИТЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА"

код ЄДРПОУ  03051995,  місцезнаходження  95022, м. Сімферополь, вул. Жені Де
рюгіної, буд. 9А, тел.  0503241502, Email: krym.energy@grail.com. Адреса сторінки в

мережі Інтернет  sites.google.com/site/kbrtehnika
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії: 09.09.2013 р. Текст Повідомлення: Посадова особа  Голова правлін
ня Швецов Сергій Вікторович (не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних
даних) звільнений 09.09.2013 р. за рішенням позачергових Загальних зборів Товариства
(протокол №1 від 09.09.2013 р.) у зв'язку зі зміною органу управління  в ВАТ "Кримпобут
радіотехника". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебував на посаді шість років.

Посадова особа  Заступник Голови правління Захаренко Жанна Григорівна (не надано
згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних) звільнена 09.09.2013 р. за рішен
ням позачергових Загальних зборів Товариства (протокол №1 від 09.09.2013 р.) у зв'язку зі
зміною органу управління  в ВАТ "Кримпобутрадіотехника". Часткою в статутному капіталі
емітента не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Пе
ребувала на посаді вісім років.

Посадова особа  член правління Сироватський Олександр Сергiйович (не надано згоди
фiзичної особи про розкриття паспортних даних) звільнений 09.09.2013 р. за рішенням по
зачергових Загальних зборів Товариства (протокол №1 від 09.09.2013 р.) у зв'язку зі зміною
органу управління  в ВАТ "Кримпобутрадіотехника". Часткою в статутному капіталі емітента
не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебував на
посаді шість років.

Посадова особа  Директор Швецов Сергій Вікторович звільнений (не надано згоди фi
зичної особи про розкриття паспортних даних) призначений 09.09.2013 р. за рішенням по
зачергових Загальних зборів Товариства (протокол №1 від 09.09.2013 р.) строком на 5 ро
ків. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Непогашеної судимостi за корисли
вi та посадовi злочини немає.  Займав посаду  Голови  правління в ВАТ "Кримпобутрадіотех
ника".

Посадова особа  член ревізійної комісії  Сироватський Олександр Сергiйович (не нада
но згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних) призначений  09.09.2013 р. за рі
шенням позачергових Загальних зборів Товариства (протокол №1 від 09.09.2013 р.) стро
ком на 5 років. Посада  члена ревізійної комісії  в Товаристві була вакантною. Часткою в ста
тутному капіталі емітента не володіє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини немає.  Займав посаду  члена  правління в ВАТ "Кримпобутрадіотехніика".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові
домленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Директор  Швецов Сергій Вікторович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПОРТ"
(місцезнаходження: 49700, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Героїв

Сталінграда,  буд. 137Д; код ЄДРПОУ 32835725) повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів що відбудуться 22 жовтня  2013 року за адресою: Україна, м.
Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 137Д, в малому залі на другому поверсі ад
міністративної  будівлі  ПрАТ "АВТОПОРТ".  Початок зборів о 10.00 годині. 

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 09.00 годин до
09.45 годин у день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають пра
во на участь у загальних зборах  16 жовтня 2013 р. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: 
 паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
 довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства  представникам акці

онерів.
Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання (затвердження) лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря зборів, прий
няття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.

2. Відкликання (припинення повноважень) Генерального директора. 
3. Обрання Генерального директора.
З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на

участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися  у робочий час за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 137Д,  (особа, відповідальна за порядок оз
найомлення акціонерів з документами  Генеральний директор). Пропозиції щодо порядку
денного направляти Генеральному  директору в письмовій формі за адресою : 49700, м.
Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 137Д. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (056) 7406245 . 
Генеральний директор Томілов В. М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПАТ ЗАВОД “ПАВЛОГРАДХІММАШ”
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД
“ПАВЛОГРАДХІММАШ”;

1.2. Організаційноправова форма — Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 00217417;
1.4. Місцезнаходження емітента — 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград,

вул. Харківська, 15;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (05632) 60905, (05632) 61504;
1.6. Електронна поштова адреса емітента — info@phm.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації — www.phm.com.ua;
1.8. Вид особливої інформації — відомості про зміну власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

ПАТ ЗАВОД “ПАВЛОГРАДХІММАШ” 06.09.2013 р. отримав від компанії Strong Bond Con
sultants Ltd. повідомлення про намір придбання значного пакету акцій емітента, у зв'язку з
чим може відбутися зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій:

Юридична особа  Strong Bond Consultants Ltd. (Джипфа Білдінг, 3 поверх, Роуд Таун,
Тортола, Британські Віргінські острови): пакет збільшиться на 24 391 769 простих іменних
акцій та становитиме  24 391 769 простих іменних акцій, що складає 24,63815% від
статутного капіталу емітента.

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

повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Г.Т. Домущей

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКРИМСЬКИЙ"
ЄДРПОУ  00412731, місцезнаходження  97323, Україна, АР Крим, Кiровський рн, с.

Первомайське, вул. Курортна, буд. 1, тел. (06555) 55100, Email:starkrym@globusr.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет  Starokrimsky.kfp.com.ua 

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

Дата вчинення дії: 09.09.2013 р. Текст Повідомлення:  Пакет акцій юридиичної особи
Приватного акціонерного товариства "АлефВиналь" (код ЄДРПОУ 31384505, адреса  м.
Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1, збільшився на 115 837  шт. акцій (0,2753%) і стано
вить   41 054 040 штук акцій, що складає 97,5689% від загальної кількості акцій Товарис
тва. Дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів від  де
позитарію  09.09.2013 р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії: 09.09.2013 р. Текст Повідомлення:  Посадова особа Голова Наглядо
вої ради  Жадан Євгеній Володимирович (не надано згоди фiзичної особи про розкриття
паспортних даних) звiльнений  09.09.2013 р. за рiшенням  позачергових Загальних зборiв
акціонерів ( Протокол № 1 від 09.09.2013 р.).  Часткою в статутному капіталі Товариства не
володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебував  на по
садi 9 рокiв.

Посадова особа Голова Наглядової ради Василенко Владислав Валерійович (не надано
згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних) призначений  09.09.2013 р. за рі
шенням позачергових Загальних зборів акціонерів. Часткою в статутному капіталі Товарис
тва не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначе
ний строком на 3 роки, займає посаду генерального директора ПрАТ  "АлефВиналь".

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

Генеральний  директор Рубльов Вiктор Якович.
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№171, 12 вересня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій

Позачерговими загальними зборами ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА" (скорочене най

менування емітента ВАТ "Кримпобутрадіотехника") (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
03051995, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 95034, м. Сімферополь,
вул. Київська, буд. 125А, телефон, факс: (050) 3241502; (0652) 703980 (далі  Товариство),
прийнято рішення про дематеріалізацію акцій (переведення випуску іменних акцій докумен
тарної форми існування в бездокументарну форму існування) (Протокол № 1 від 09.09.2013
року.).

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  13.07.1998 р.; орган, що видав свідоцтво  Управ
ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по Автономній Республіці Крим
та м. Севастополю; реєстраційний номер випуску  197/01/1/98. Міжнародний ідентифікацій
ний номер цінних паперів  UA0104531001. Номінальна вартість акції даного випуску  0,25
грн. Кількість акцій даного випуску  11659920 шт. Загальна номінальна вартість акцій дано
го випуску  2914980,00 грн.

Підтвердження 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  Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Гло
бусР". Скорочене найменування  ТОВ Фірма "ГлобусР". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24862019. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами  95034, Крим, м. Сім
ферополь, вул. Куйбишева, 2. Телефон (050) 4961009, Факс (0652) 248037. Прізвище, ім'я,
по батькові керівника Компанієць Ольга Анатоліївна. Ліцензія на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку  депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєс
тру власників іменних цінних паперів: серія АГ, № 580084, дата видачі 27.12.2011 р., орган,
що видав ліцензію НКЦПФР, строк дії ліцензії необмежений.

Реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо яких
прийнято рішення про дематеріалізацію. Найменування  Публічне акціонерне товариство
"Національний депозитарій України". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711. Місцезна
ходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Телефони контактної особи (044) 27965
40. Ліцензія АВ № 581322 дата видачі 19.09.2006 р., орган, що видав ліцензію НКЦПФР,
строк дії ліцензії  19.09.2006 р.19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення ведення
реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері
алізацію буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: Найменування Товарис
тво з обмеженою відповідальністю "Таврійські цінні папери". Місцезнаходження 95034, АР
Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 2. Телефони контактної особи (0652) 248037. Іден
тифікаційний код за ЄДРПОУ 32695089. Ліцензія на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку  депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів  серія АГ № 572006, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку 03.12.2010 р., строк дії: 17.02.2010 р.  17.02.2015 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будьяких операцій у системі реєс
тру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері

алізацію, не здійснюється. 
Уповноваженим органом емітента, якому Позачерговими загальними зборами ВАТ

"Кримпобутрадіотехника" надані повноваження стосовно визначення дати припинення веден
ня реєстру є Наглядова рада.

Дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів
з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ви
дачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних
послуг власнику акцій  акціонеру необхідно звернутися до зберігача та особисто укласти До
говір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем (у разі відсутності такого догово
ру). Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права влас
ності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку цінних паперах, відкритого у
зберігача цінних паперів.

До дати припинення ведення реєстру власник цінних паперів випуску, щодо якого прий
нято рішення про дематеріалізацію, має право самостійно знерухомити належні йому акції в
Національному депозитарії з реєстрацією його номінальним утримувачем у реєстрі власни
ків іменних цінних паперів.

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

Повідомлення про дематеріалізацію випуску буде опубліковано в одному з офіційних
друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також від
правлено персонально простими поштовими листами акціонерам та номінальним утримува
чам, зареєстрованих на 03 вересня 2013 року у реєстрі власників іменних цінних паперів ви
пуску, що дематеріалізується, обраному Уповноваженим органом зберігачу та до Національ
ного депозитарію, не пізніше 10 календарних днів від  дати  прийняття  рішення  про  дема
теріалізацію.

Порядок вилучення сертифікатів акцій. Після депонування глобального сертифікату ак
ціонери надсилають поштою свої сертифікати акцій випуску, що дематеріалізувався до Това
риства за адресою 95022, м. Сімферополь, вул. Жені Дерюгіної, буд. 9А, або подають осо
бисто з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 13.00 години. Знищення вилучених сертифікатів ак
цій, погашених реєстроутримувачем сертифікатів акцій, зіпсованих та/або невикористаних
бланків сертифікатів акцій здійснити у паперорізальній машині з обов'язковим складанням
акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення складається реєстр знищених
сертифікатів (бланків сертифікатів) акцій, який має містити інформацію щодо індивідуаль
них ознак знищених сертифікатівф (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номе
ра). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) акцій здійснюється комісією у кількості
не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується директором Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні
Директор Швецов С. В.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "АНТЕНА" 
(місцезнаходження товариства: м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1 ) повідомляє: 30 жовтня

2013 року о 9.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів товариства за ад
ресою: м. Чернівці, вул. Ковальчука,1. літера "А" кімната 3. Реєстрація учасників зборів про
ходитиме у день зборів з 8:30 год. до 8:55 год. за адресою проведення зборів.  Перелік акці
онерів, які мають право участі у зборах складається станом на 24.10.2013 р. З документами,
які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у
бухгалтерії товариства звернувшись до головного бухгалтера  у робочі дні з 11 до 12 год.

Порядок денний:
1. Про обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту правління ЗАТ про результати  фінансовогосподарської діяль

ності товариства за 2012 р.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ЗАТ за 2012 р.
5. Про  розподіл прибутку за 2012 р. Затвердження строку та порядку виплати дивіден

дів,  планових нормативів розподілу прибутку на 2013 р.
6. Про приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" Стату

ту товариства.
7. Про затвердження внутрішніх положень товариства.
8. Про відкликання та обрання  виконавчого органу товариства.
9. Про відкликання та обрання  Ревізійної комісії (Ревізора) товариства.
10. Про обрання   Наглядової  ради. 
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством

протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні фінансові показники опубліковані у газеті "Відомості НКЦПФР" №39 від

26.02.2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІВЦІОБЛАГРОБУД"
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 5 листопада 2013 року

об 11.00 за адресою товариства : м.Чернівці, вул. Гайдара, 1д у кабінеті голови комісії з припи
нення. Реєстрація учасників зборів  відбудеться в день та за  місцем проведення зборів з  10.30
до 10.55. Перелік акціонерів, які мають право участі у зборах, складається станом на 30.10.2013
р. З документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою
товариства у бухгалтерії товариства, звернувшись до головного бухгалтера у робочі дні.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Про результати перетворення  та  затвердження звіту про наслідки обміну акцій на пись

мові зобов'язання про видачу часток в ТОВ.
4. Про затвердження передавального акту.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА"
код за ЄДРПОУ 03051995 повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випус

ку акцій, виданого  Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, реєстраційний номер  

197/01/1/98, дата реєстрації  13.07.1998 р.

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛIННЯ 
ВИРОБНИЧОТЕХНОЛОГIЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦIЇ», 

код ЄДРПОУ 04638917, адреса 73027 м.Херсон, вул.Р.Люксембург, д.6,  
т/ф0552223581, E-mail 125_uptk@atrep.com.ua, сайт uvtk.vatua.com. 

Рішенням зборів акціонерів 10.09.13 звiльнені особи, які перебували на по-
садах з 10.03.11: голова наглядової ради (НР) Шахваревський Павло Іванович, 
володіє 60,21% акцій, член НР Лебедєв Юрій Павлович, володіє 0,14% акцій. Тим 
же рiшенням призначені на 3 роки: голова НР Шахваревський Павло Іванович, 
володіє 60,21% акцій, попередня посада - підприємець; член НР Луцюк Леонід 
Леонідович, акціями не володіє, попередня посада - головний інженер. Ново-
призначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. 

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

Директор    Мороз Олександр Миколайович.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРЮКІВСЬКИй ВАГОНОБУДІВНИй ЗАВОД»!

Повідомляємо, що дивіденди за 2012 рік будуть виплачуватись згідно пере-
ліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному станом на 
02.09.2013р.

Розмір дивідендів на одну акцію складає 3,40 грн.
Порядок виплати дивідендів: акціонери можуть одержати дивіденди у касі То-

вариства, поштовим переказом або на рахунок у банківській установі. Перераху-
вання Товариством дивідендів поштовим переказом або на рахунок у банківській 
установі здійснюється на підставі заяви акціонера. Поштові витрати та комісія бан-
ку за перерахування дивідендів ПАТ «КВБЗ» покладається на акціонерів.

Дата початку виплати дивідендів - 16.09.2013р.
Строк виплати дивідендів – по мірі надходження заяв на виплату дивідендів 

та звернень акціонерів ПАТ «КВБЗ». 
Довідки за телефоном: (0536)769606, (0536)769497

Правління ПАТ «КВБЗ»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОСТРОЗЬКИй МОЛОКОЗАВОД»

повідомляє, що у річній інформації емітента, яка опублікована 
18.07.2013 р. допущено неточності – форма існування цінних паперів 
потрібно рахувати – бездокументарна, Член спостережної ради - Бурба 
Артем Миколайович – член наглядової ради.

Голова правління                                                       Кузьменко Ю.С.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЕйБІ ЛІЗИНГ»,
відповідно до проспекту емісії облігацій, 10.09.2013 прийняло рішення про встановлен-

ня відсоткової ставки по облігаціях серії «В» на дев’ятий - дванадцятий відсоткові періоди у 
розмірі 20% (двадцять відсотків річних).

Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій

Позачерговими загальними зборами ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА" (скорочене най

менування емітента ВАТ "Кримпобутрадіотехника") (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
03051995, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 95034, м. Сімферополь,
вул. Київська, буд. 125А, телефон, факс: (050) 3241502; (0652) 703980 (далі  Товариство),
прийнято рішення про дематеріалізацію акцій (переведення випуску іменних акцій докумен
тарної форми існування в бездокументарну форму існування) (Протокол № 1 від 09.09.2013
року.).

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  13.07.1998 р.; орган, що видав свідоцтво  Управ
ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по Автономній Республіці Крим
та м. Севастополю; реєстраційний номер випуску  197/01/1/98. Міжнародний ідентифікацій
ний номер цінних паперів  UA0104531001. Номінальна вартість акції даного випуску  0,25
грн. Кількість акцій даного випуску  11659920 шт. Загальна номінальна вартість акцій дано
го випуску  2914980,00 грн.

Підтвердження 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  Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Гло
бусР". Скорочене найменування  ТОВ Фірма "ГлобусР". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24862019. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами  95034, Крим, м. Сім
ферополь, вул. Куйбишева, 2. Телефон (050) 4961009, Факс (0652) 248037. Прізвище, ім'я,
по батькові керівника Компанієць Ольга Анатоліївна. Ліцензія на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку  депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєс
тру власників іменних цінних паперів: серія АГ, № 580084, дата видачі 27.12.2011 р., орган,
що видав ліцензію НКЦПФР, строк дії ліцензії необмежений.

Реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо яких
прийнято рішення про дематеріалізацію. Найменування  Публічне акціонерне товариство
"Національний депозитарій України". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711. Місцезна
ходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Телефони контактної особи (044) 27965
40. Ліцензія АВ № 581322 дата видачі 19.09.2006 р., орган, що видав ліцензію НКЦПФР,
строк дії ліцензії  19.09.2006 р.19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення ведення
реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері
алізацію буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: Найменування Товарис
тво з обмеженою відповідальністю "Таврійські цінні папери". Місцезнаходження 95034, АР
Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 2. Телефони контактної особи (0652) 248037. Іден
тифікаційний код за ЄДРПОУ 32695089. Ліцензія на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку  депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів  серія АГ № 572006, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку 03.12.2010 р., строк дії: 17.02.2010 р.  17.02.2015 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будьяких операцій у системі реєс
тру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері

алізацію, не здійснюється. 
Уповноваженим органом емітента, якому Позачерговими загальними зборами ВАТ

"Кримпобутрадіотехника" надані повноваження стосовно визначення дати припинення веден
ня реєстру є Наглядова рада.

Дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів
з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ви
дачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних
послуг власнику акцій  акціонеру необхідно звернутися до зберігача та особисто укласти До
говір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем (у разі відсутності такого догово
ру). Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права влас
ності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку цінних паперах, відкритого у
зберігача цінних паперів.

До дати припинення ведення реєстру власник цінних паперів випуску, щодо якого прий
нято рішення про дематеріалізацію, має право самостійно знерухомити належні йому акції в
Національному депозитарії з реєстрацією його номінальним утримувачем у реєстрі власни
ків іменних цінних паперів.

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

Повідомлення про дематеріалізацію випуску буде опубліковано в одному з офіційних
друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також від
правлено персонально простими поштовими листами акціонерам та номінальним утримува
чам, зареєстрованих на 03 вересня 2013 року у реєстрі власників іменних цінних паперів ви
пуску, що дематеріалізується, обраному Уповноваженим органом зберігачу та до Національ
ного депозитарію, не пізніше 10 календарних днів від  дати  прийняття  рішення  про  дема
теріалізацію.

Порядок вилучення сертифікатів акцій. Після депонування глобального сертифікату ак
ціонери надсилають поштою свої сертифікати акцій випуску, що дематеріалізувався до Това
риства за адресою 95022, м. Сімферополь, вул. Жені Дерюгіної, буд. 9А, або подають осо
бисто з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 13.00 години. Знищення вилучених сертифікатів ак
цій, погашених реєстроутримувачем сертифікатів акцій, зіпсованих та/або невикористаних
бланків сертифікатів акцій здійснити у паперорізальній машині з обов'язковим складанням
акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення складається реєстр знищених
сертифікатів (бланків сертифікатів) акцій, який має містити інформацію щодо індивідуаль
них ознак знищених сертифікатівф (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номе
ра). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) акцій здійснюється комісією у кількості
не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується директором Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні
Директор Швецов С. В.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "АНТЕНА" 
(місцезнаходження товариства: м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1 ) повідомляє: 30 жовтня

2013 року о 9.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів товариства за ад
ресою: м. Чернівці, вул. Ковальчука,1. літера "А" кімната 3. Реєстрація учасників зборів про
ходитиме у день зборів з 8:30 год. до 8:55 год. за адресою проведення зборів.  Перелік акці
онерів, які мають право участі у зборах складається станом на 24.10.2013 р. З документами,
які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у
бухгалтерії товариства звернувшись до головного бухгалтера  у робочі дні з 11 до 12 год.

Порядок денний:
1. Про обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту правління ЗАТ про результати  фінансовогосподарської діяль

ності товариства за 2012 р.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ЗАТ за 2012 р.
5. Про  розподіл прибутку за 2012 р. Затвердження строку та порядку виплати дивіден

дів,  планових нормативів розподілу прибутку на 2013 р.
6. Про приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" Стату

ту товариства.
7. Про затвердження внутрішніх положень товариства.
8. Про відкликання та обрання  виконавчого органу товариства.
9. Про відкликання та обрання  Ревізійної комісії (Ревізора) товариства.
10. Про обрання   Наглядової  ради. 
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством

протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні фінансові показники опубліковані у газеті "Відомості НКЦПФР" №39 від

26.02.2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІВЦІОБЛАГРОБУД"
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 5 листопада 2013 року

об 11.00 за адресою товариства : м.Чернівці, вул. Гайдара, 1д у кабінеті голови комісії з припи
нення. Реєстрація учасників зборів  відбудеться в день та за  місцем проведення зборів з  10.30
до 10.55. Перелік акціонерів, які мають право участі у зборах, складається станом на 30.10.2013
р. З документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою
товариства у бухгалтерії товариства, звернувшись до головного бухгалтера у робочі дні.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Про результати перетворення  та  затвердження звіту про наслідки обміну акцій на пись

мові зобов'язання про видачу часток в ТОВ.
4. Про затвердження передавального акту.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА"
код за ЄДРПОУ 03051995 повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випус

ку акцій, виданого  Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, реєстраційний номер  

197/01/1/98, дата реєстрації  13.07.1998 р.

Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій

Позачерговими загальними зборами ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА" (скорочене най

менування емітента ВАТ "Кримпобутрадіотехника") (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
03051995, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 95034, м. Сімферополь,
вул. Київська, буд. 125А, телефон, факс: (050) 3241502; (0652) 703980 (далі  Товариство),
прийнято рішення про дематеріалізацію акцій (переведення випуску іменних акцій докумен
тарної форми існування в бездокументарну форму існування) (Протокол № 1 від 09.09.2013
року.).

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  13.07.1998 р.; орган, що видав свідоцтво  Управ
ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по Автономній Республіці Крим
та м. Севастополю; реєстраційний номер випуску  197/01/1/98. Міжнародний ідентифікацій
ний номер цінних паперів  UA0104531001. Номінальна вартість акції даного випуску  0,25
грн. Кількість акцій даного випуску  11659920 шт. Загальна номінальна вартість акцій дано
го випуску  2914980,00 грн.

Підтвердження 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  Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Гло
бусР". Скорочене найменування  ТОВ Фірма "ГлобусР". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24862019. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами  95034, Крим, м. Сім
ферополь, вул. Куйбишева, 2. Телефон (050) 4961009, Факс (0652) 248037. Прізвище, ім'я,
по батькові керівника Компанієць Ольга Анатоліївна. Ліцензія на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку  депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєс
тру власників іменних цінних паперів: серія АГ, № 580084, дата видачі 27.12.2011 р., орган,
що видав ліцензію НКЦПФР, строк дії ліцензії необмежений.

Реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо яких
прийнято рішення про дематеріалізацію. Найменування  Публічне акціонерне товариство
"Національний депозитарій України". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711. Місцезна
ходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Телефони контактної особи (044) 27965
40. Ліцензія АВ № 581322 дата видачі 19.09.2006 р., орган, що видав ліцензію НКЦПФР,
строк дії ліцензії  19.09.2006 р.19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення ведення
реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері
алізацію буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: Найменування Товарис
тво з обмеженою відповідальністю "Таврійські цінні папери". Місцезнаходження 95034, АР
Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 2. Телефони контактної особи (0652) 248037. Іден
тифікаційний код за ЄДРПОУ 32695089. Ліцензія на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку  депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів  серія АГ № 572006, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку 03.12.2010 р., строк дії: 17.02.2010 р.  17.02.2015 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будьяких операцій у системі реєс
тру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематері

алізацію, не здійснюється. 
Уповноваженим органом емітента, якому Позачерговими загальними зборами ВАТ

"Кримпобутрадіотехника" надані повноваження стосовно визначення дати припинення веден
ня реєстру є Наглядова рада.

Дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів
з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ви
дачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних
послуг власнику акцій  акціонеру необхідно звернутися до зберігача та особисто укласти До
говір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем (у разі відсутності такого догово
ру). Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права влас
ності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку цінних паперах, відкритого у
зберігача цінних паперів.

До дати припинення ведення реєстру власник цінних паперів випуску, щодо якого прий
нято рішення про дематеріалізацію, має право самостійно знерухомити належні йому акції в
Національному депозитарії з реєстрацією його номінальним утримувачем у реєстрі власни
ків іменних цінних паперів.

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

Повідомлення про дематеріалізацію випуску буде опубліковано в одному з офіційних
друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також від
правлено персонально простими поштовими листами акціонерам та номінальним утримува
чам, зареєстрованих на 03 вересня 2013 року у реєстрі власників іменних цінних паперів ви
пуску, що дематеріалізується, обраному Уповноваженим органом зберігачу та до Національ
ного депозитарію, не пізніше 10 календарних днів від  дати  прийняття  рішення  про  дема
теріалізацію.

Порядок вилучення сертифікатів акцій. Після депонування глобального сертифікату ак
ціонери надсилають поштою свої сертифікати акцій випуску, що дематеріалізувався до Това
риства за адресою 95022, м. Сімферополь, вул. Жені Дерюгіної, буд. 9А, або подають осо
бисто з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 13.00 години. Знищення вилучених сертифікатів ак
цій, погашених реєстроутримувачем сертифікатів акцій, зіпсованих та/або невикористаних
бланків сертифікатів акцій здійснити у паперорізальній машині з обов'язковим складанням
акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення складається реєстр знищених
сертифікатів (бланків сертифікатів) акцій, який має містити інформацію щодо індивідуаль
них ознак знищених сертифікатівф (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номе
ра). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) акцій здійснюється комісією у кількості
не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується директором Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні
Директор Швецов С. В.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "АНТЕНА" 
(місцезнаходження товариства: м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1 ) повідомляє: 30 жовтня

2013 року о 9.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів товариства за ад
ресою: м. Чернівці, вул. Ковальчука,1. літера "А" кімната 3. Реєстрація учасників зборів про
ходитиме у день зборів з 8:30 год. до 8:55 год. за адресою проведення зборів.  Перелік акці
онерів, які мають право участі у зборах складається станом на 24.10.2013 р. З документами,
які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у
бухгалтерії товариства звернувшись до головного бухгалтера  у робочі дні з 11 до 12 год.

Порядок денний:
1. Про обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту правління ЗАТ про результати  фінансовогосподарської діяль

ності товариства за 2012 р.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ЗАТ за 2012 р.
5. Про  розподіл прибутку за 2012 р. Затвердження строку та порядку виплати дивіден

дів,  планових нормативів розподілу прибутку на 2013 р.
6. Про приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" Стату

ту товариства.
7. Про затвердження внутрішніх положень товариства.
8. Про відкликання та обрання  виконавчого органу товариства.
9. Про відкликання та обрання  Ревізійної комісії (Ревізора) товариства.
10. Про обрання   Наглядової  ради. 
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством

протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні фінансові показники опубліковані у газеті "Відомості НКЦПФР" №39 від

26.02.2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІВЦІОБЛАГРОБУД"
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 5 листопада 2013 року

об 11.00 за адресою товариства : м.Чернівці, вул. Гайдара, 1д у кабінеті голови комісії з припи
нення. Реєстрація учасників зборів  відбудеться в день та за  місцем проведення зборів з  10.30
до 10.55. Перелік акціонерів, які мають право участі у зборах, складається станом на 30.10.2013
р. З документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою
товариства у бухгалтерії товариства, звернувшись до головного бухгалтера у робочі дні.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Про результати перетворення  та  затвердження звіту про наслідки обміну акцій на пись

мові зобов'язання про видачу часток в ТОВ.
4. Про затвердження передавального акту.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА"
код за ЄДРПОУ 03051995 повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випус

ку акцій, виданого  Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, реєстраційний номер  

197/01/1/98, дата реєстрації  13.07.1998 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №171, 12 вересня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
Акціонерна холдингова компанія  «Укрнафтопродукт»
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
00018201
1.4. Місцезнаходження емітента 
01030 Київ Івана Франка, 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
044 490-68-03 044 490-59-31
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
axk_unp@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації 
http://axk.com.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. 
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
10.09.2013 року Загальними зборами акціонерів  Акціонерної холдингової компанії 

«Укрнафтопродукт» (Протокол №17 від 5вересня -10 вересня 2013 року)  прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб:

Звільнено - Голову Наглядової радиа  -Гриненко Риту Леонідівну (уповноважений 
представник ФДМУ) (Паспорт: серія СО номер 086088 виданий 20.04.1999 р. Поділь-
ським РУГУ МВС України в м. Києві). Звільнення посадової особи відбулось на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - Фонду державного май-
на України. Часткою в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді  з 
22.05.2009 року (4 роки).

Звільнено - Член Наглядової ради - Стрельникова Павла Олександровича (уповноваже-
ний представник ФДМУ) (Паспорт: серія СА номер 265058 виданий 09.07.1996 р.  Жовт-
невим РВ УМВС України в Запорізькій області). Звільнення посадової особи відбулось на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - Фонду державного 
майна України. Часткою в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді 
з 22.05.2009 року (4 роки).

Звільнено - Члена Наглядової ради - Нишпорську Інну Михайлівну (уповноважений 
представник ФДМУ) (Паспорт: серія ВМ номер 047235 виданий 01.11.1995 р. Радомишль-
ським РВ УМВС України в Житомирській області). Звільнення посадової особи відбулось 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - Фонду держав-
ного майна України. Часткою в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 
22.05.2009 року (4 роки).

Звільнено - Члена Наглядової ради - Вигівську Олену Леонтіївну (Паспорт: серія МЕ 
номер 121784 виданий 27.06.2002 р. Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві), у звязку 
із звільненням за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капіталі АХК «Укр-
нафтопродукт» в розмірі 0,00001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Перебувала на посаді з 22.05.2009 року (4 роки).

Звільнено - Члена Наглядової ради - Колоса Антона Сергійовича (уповноважений 
представник ТОВ «НК «Альянс-Україна») (Паспорт: серія СО номер 295700 виданий 
16.12.1999 р. Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві). Звільнення посадової особи 
відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера -  
ТОВ «НК «Альянс-Україна). Часткою в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на 
посаді з 22.05.2009 року (4 роки).

Звільнено - Члена Наглядової ради - Асауленка Петра Петровича (уповноважений 
представник ПрАТ «СК «Український фінансовий Альянс») (Паспорт: серія СН номер 
751074 виданий 06.03.1998 р. Радянським РУГУ МВС України в м. Києві). Звільнення по-
садової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням 
акціонера - ПрАТ «СК «Український фінансовий Альянс». Часткою в статутному капіталі 
АХК «Укрнафтопродукт» не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Перебував на посаді з 04.06.2008 року (5 років).
Звільнено - Члена Наглядової ради - Єлінек Еллу Вікторівну (уповноважений пред-

ставник ТОВ «Альянс-Україна») (Паспорт: серія АЕ номер 095586 виданий 20.09.1995 р. 
Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області). Звільнення посадової 
особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - 
ТОВ «Альянс-Україна». Часткою в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не воло-
діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебувала на по-
саді з 22.05.2009 року (4 роки).

Звільнено - Голову Ревізійної комісії - Курінного Євгена Івановича (уповноважений 
представник ФДМУ) (Паспорт: серія СО номер 094931 виданий 18.02.1999 р. Мінським 
РУГУ МВС України в м. Києві). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення 
Загальних зборів акціонерів, за поданням акціонера - Фонду державного майна України. 
Часткою в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді з 22.05.2009 року (4 роки).

Звільнено - Члена Ревізійної комісії - Бондар Єлизавету Вікторівну (уповноважений 
представник ТОВ з ІІ «КОНЦЕРН  «НАФТОПРОДУКТ  УКРАЇНИ» (Паспорт: серія АМ номер 
807064 виданий 07.09.2001 р. Павлоградським МВ УМВС України в Дніпрпетровській об-

ласті). Звільнення посадової особи відбулось на підставі рішення Загальних зборів акціо-
нерів, за поданням акціонера - ТОВ з ІІ «КОНЦЕРН  «НАФТОПРОДУКТ  УКРАЇНИ». Часткою 
в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 04.04.2008 року (5 років).

Звільнено - Члена Ревізійної комісії - Макушинського Івана Романовича (особа не 
надала згоду на розкриття своїх паспортних даних ). Звільнений за власним бажанням. 
Часткою в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді з 25.05.2007 
року (6 років).

Обрано - Члена Наглядової ради - Гриненко Рита Леонідівна ( представник ФДМУ) 
(Паспорт: серія СО номер 086088 виданий 20.04.1999 р. Подільським РУГУ МВС Укра-
їни в м. Києві). Посадову особу обрано на підставі рішення Загальних зборів акціоне-
рів, за пропозицією акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статут-
ному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про 
строк не розглядалося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
працювала заступником начальника відділу та головним спеціалістом Фонду держав-
ного майна України. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  не володіє 
акціями.

Обрано - Члена Наглядової ради - Єсипенко Людмилу Миколаївну  (представник 
ФДМУ) (Паспорт: серія МЕ номер 874441 виданий 06.05.2008 р. Дніпровським РУ ГУ МВС 
України м. Києва). Посадову особу обрано на підставі рішення Загальних зборів акціоне-
рів, за пропозицією акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному 
капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розгля-
далося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: обіймала посаду го-
ловного спеціаліста у ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  не 
володіє акціями.

Обрано - Члена Наглядової ради - Коваленко Світлану Миколаївну  (представник 
ФДМУ) (Паспорт: серія МЕ номер 207917 виданий 17.04.2003 р. Дніпровським  РУ ГУ МВС 
України в м.Києві). Посадову особу обрано на підставі рішення Загальних зборів акціоне-
рів, за пропозицією акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному 
капіталі АХК «Укрнафтопродукт» не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розгля-
далося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: обіймала посаду го-
ловного спеціаліста у ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  не 
володіє акціями.

Обрано - Члена Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс - 
Україна» (Код ЄДРПОУ 31283997  ). Володiє часткою в статутному капіталі АХК «Укрнаф-
топродукт» в розмірі  0,0001%.  Строк, на який призначено особу: питання про строк не 
розглядалося.  Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 70 акцій.

Обрано - Члена Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «Наф-
това компанія «Альянс - Україна» (Код ЄДРПОУ 32073551  ). Володiє часткою в статутно-
му капіталі АХК «Укрнафтопродукт» в розмірі  0,000008%. Строк, на який призначено 
особу: питання про строк не розглядалося. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 10 акцій.

Обрано - Члена Ревізійної комісії - Товарство з обмеженою відповідальністю з іно-
земними інвестиціями «Концерн «Нафтопродукт України» (Код ЄДРПОУ 30434628  ). 
Володiє часткою в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт» в розмір 44,1897%. 
Строк, на який призначено особу: питання про строк не розглядалося. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 53989420 акцій.

Обрано - Члена Ревізійної комісії - Максимишину Вікторію Петрівну  - представник 
ФДМУ (Паспорт: серія СН номер 854472 виданий 16.07.1998 р. Залізничним РУ ГУ МВС 
України в м. Києві). Посадову особу обрано на підставі рішення Загальних зборів акціоне-
рів, за пропозицією акціонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному 
капіталі АХК «Укрнафтопродукт»  не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: питання про строк не розгля-
далося. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: обіймала посаду го-
ловного спеціаліста ФДМУ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не воло-
діє акціями.

Обрано - Члена Ревізійної комісії - Бреуса Валерія Васильовича - представник ФДМУ 
від ДПС України (Паспорт: серія СК номер 520462 виданий 24.04.2002 р. Києво-
Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області). Посадову особу обрано на під-
ставі рішення Загальних зборів акціонерів, за пропозицією акціонера - Фонду державного 
майна України. Часткою в статутному капіталі АХК «Укрнафтопродукт»  не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено 
особу: питання про строк не розглядалось. Інші посади, які обіймала особа протягом сво-
єї діяльності: працював у ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС головним держав-
ним податковим ревізором-інспектором;  ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС голов-
ним державним податковим ревізором-інспектором, заст. нач. відділу; ДПІ у 
Шевченківському районі м. Києва, ДПС старшим державним податковим ревізором-
інспектором.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями.
3. Підпис 

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

3.2.
Голова правління __________ Коваль К.В.

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

(дата) 
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№171, 12 вересня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВОТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПрАТ «Українська промислово-транспортна 
компанія» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32457275
1.4. Місцезнаходження емітента: 87525, м.Маріуполь, Приморський бульвар, б.25
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0629) 51-96-64 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: maria.saharova@ukmig.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://uptk.prat.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

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

2. Текст повідомлення
У зв’язку з рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Українська промислово-

транспортна компанія» (протокол № 3/13 від 10.09.2013 року) щодо припинення  
ПрАТ «УПТК» шляхом ліквідації, були прийняті наступні рішення стосовно посадових 
осіб Товариства:

1. Відкликати з посади Генерального директора ПрАТ «УПТК» Телицю Володимира 
Івановича (паспорт: Серія ВК № 618121, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ 
УМВС України в Донецької області, 26.06.2009р.) з 11 вересня 2013 року. Часткою у 
статутному капіталі не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.  Зазначена посадова особа перебувала на посаді Гене-
рального директора ПрАТ «УПТК» з 04.04.2011 року.

2. Відкликати з посади Голови Наглядової ради Товариства компанію CIVIRAMA 
LIMITED (Кіпр, реєстраційний номер НЕ 195915) з 11 вересня 2013 року. Частка у ста-
тутному капіталі – 0,63%. Зазначена посадова особа перебувала на посаді Голови На-
глядової ради ПрАТ «УПТК» з 04.04.2011 року.

3. Призначити Ліквідатором ПрАТ «УПТК» громадянина України Водолазського 
Сергія Сергійовича (паспорт: серії ВЕ №131941, виданий Іллічівським РВ Маріуполь-
ського МУ УМВС України в Донецькій області, 11.08.2001 року). З дати прийняття рі-
шення про ліквідацію та до моменту повного завершення процедури припинення 
ПрАТ «УПТК» відповідно до вимог чинного законодавства до Ліквідатора переходять 
повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

Строк призначення – до повного завершення процедури ліквідації. 
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, 

які обіймала особа протягом своєї діяльності: фахівець відділу постачання, заступник 
начальника відділу постачання, фахівець по роботі з цінними паперами, менеджер 
департаменту стратегічного розвитку, заступник директора по стратегічному розвит-
ку. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Зазначена посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі 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. 
3.2. Ліквідатор ___________ Водолазський Сергій Сергійович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 11.09.2013 р.

(дата) 

ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВОТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПрАТ «Українська промислово-транспортна 
компанія» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32457275
1.4. Місцезнаходження емітента: 87525, м.Маріуполь, Приморський бульвар, б.25
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0629) 51-96-64 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: maria.saharova@ukmig.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://uptk.prat.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: 
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу 

емітента
2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації: 10.09.2013р.
Назва органу емітента, що прийняв це рішення: позачергові загальні збори акціо-

нерів ПрАТ «УПТК»
Причини такого рішення: недоцільність подальшої господарської діяльності у 

зв’язку з виконанням ПрАТ «УПТК» основної мети створення.
Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання: По-

чаток загальних зборів - 09.09.2013 р. У ході загальних зборів за пропозицією акціо-
нера Товариства було оголошено перерву до наступного дня. Закінчення загальних 
зборів - 10.09.2013 р.

Результати голосування з питання припинення емітента шляхом ліквідації:
«ЗА» – 16 098 452 голосів, 78,11% від загальної кількості голосів, які зареєстру-

валися для участі у загальних зборах. «ПРОТИ» – 4 512 754 голосів, 21,89% від за-
гальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. «УТРИ-
МАЛИСЬ» – 0 голосів. Рішення прийняте.

Інформація щодо кредиторів або їх відсутність – кредитори у ПрАТ «УПТК» на-
явні.

Показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УПТК» за даними річної 
фінансової звітності за 2012 рік, підтвердженої аудиторським висновком:

- Вартість чистих активів – 498710,5 тис.грн.
- Сума зобов’язань – 19,4 тис.грн.
- Розмір власного капіталу – 498710,5 тис.грн.
Інформація про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов’язаннями – 

активів достатньо.
Сума, яка залишиться після задоволення вимог кредиторів, буде розподілена між 

акціонерами ПрАТ «УПТК».
3. Підпис 

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

3.2.
Ліквідатор ____________ Водолазський Сергій Сергійович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 11.09.2013 р.

(дата) 

ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВОТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПрАТ «Українська промислово-транспортна компа-

нія»  1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 32457275 1.4. Місцезнаходження емітента: 87525, м.Маріу-
поль, Приморський бульвар, б.25 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  
(0629) 51-96-64  1.6. Електронна поштова адреса емітента: maria.saharova@ukmig.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://uptk.prat.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: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Відповідно до внутрішнього приказу Генерального директора ПрАТ «УПТК» №4 від 

11.09.2013 року: Звільнено Велігорську Ларису Андріївну  (Серія ВВ №035341, виданий 
Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькій обл., 10.10.1997р.) з посади 
Головного бухгалтера ПрАТ «Українська промислово-транспортна компанія» за власним 
бажанням. Часткою у статутному капіталі не володіє. Посадова особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини.  Зазначена посадова особа перебувала на по-
саді Головного бухгалтера ПрАТ «УПТК» з 01.02.2008 року. 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Генеральний директор ____________ Телиця Володимир Іванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 11.09.2013 р.

(дата) 

До відома акціонерів!

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСПРОММАш»
код за ЄДРПОУ 21980296,

місцезнаходження: 84323, Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Н.Курченко, буд.18
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «ТРАНС-

ПРОММАШ» (надалі - Товариство), що відбудуться 12.10.2013 р. о 15.00 годині за адресою: 
84323, Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Н.Курченко, буд. 18, кабінет №1.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день зборів з 14.00 до 14.50 за місцем 
проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством України.

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗБОРІВ:
Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Про обрання голови та секретаря, затвердження регламенту Загальних зборів акціо-2. 

нерів Товариства.
Про затвердження звіту ліквідаційної комісії.3. 
Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства.4. 

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів 
акціонери можуть ознайомитись від  дати надіслання повідомлення про проведення загаль-
них зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 08.00 до 17.00 годин, перерва 
з 13.00 до 14.00 годин, за адресою: 84323, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Н.Курченко, 
буд. 18, кабінет №1.  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова ліквідаційної комісії Чижик Тетяна Анатоліївна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у позачергових 
загальних зборах акціонерів становить 08.10. 2013р. 

Довідки за тел. (099) 7865411.
Голова ліквідаційної комісії ЗАТ «ТРАНСПРОММАш»          Чижик Тетяна Анатоліївна.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №171, 12 вересня 2013 р. 

 1. BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED / LARVA INVESTMENTS LIMITED 18
 2. ПрАТ АВТОПОРТ 20
 3. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 18
 4. ПАТ БАНК ПОРТАЛ 18
 5. ПАТ БАНК ПОРТАЛ 18
 6. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 21
 7. ЗАТ ЗАВОД "АНТЕНА" 16
 8. ПАТ ЗАВОД "ПАВЛОГРАДХІММАШ" 20
 9. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 20
 10. ВАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АГРОМАШ" 16
 11. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ДАНІЕЛЬ 17
 12. ПрАТ КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ 16
 13. ВАТ КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА 20
 14. ВАТ КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА 21
 15. ВАТ КРИМПОБУТРАДІОТЕХНИКА 21
 16. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 21
 17. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ДНІПРОСПЕЦМАШ 18
 18. ПАТ НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД 19
 19. ПрАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 19
 20. ПАТ ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 21
 21. ПАТ ПАСАВТОТРАНССЕРВІС 17
 22. ПАТ РЕАЛ БАНК 16
 23. ПрАТ СК "ЗДОРОВО" 15
 24. ПАТ СОКАЛЬСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 19
 25. ПрАТ СТАРОКРИМСЬКИЙ 20
 26. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТО" 15
 27. ЗАТ ТРАНСПРОММАШ 23
 28. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 23
 29. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 23
 30. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 23
 31. АХК УКРНАФТОПРОДУКТ 22
 32. ПрАТ УПРАВЛIННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГIЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦIЇ 21
 33. ПрАТ ФАВОРИТ КОМПАНІ 15
 34. ПАТ ФАСТІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗАК" 18
 35. ВАТ ЧЕРНІВЦІОБЛАГРОБУД 21

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125471
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
11.09.2013 р. 


