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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОВИНИ
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
08.04. 2014 м. Київ № 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
28 квітня 2014 року за № 459/25236

 
Про затвердження Поло-
ження про припинення де-
позитарною установою 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної ді-
яльності

Відповідно до статей 3, 7 та пункту 13 статті 8 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні», статті 14 Закону України «Про депозитар-
ну систему України», статті 47 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок», з метою врегулювання пи-
тань, пов'язаних з припиненням провадження депози-
тарною установою професійної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяльності,

Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про припинення депозитар-

ною установою провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарної діяльності, що дода-
ється.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовніш-
ніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпе- 
чити:

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

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

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

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

Голова Комісії           Д.Тевелєв

№101 (1854) 30.05.2014 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №101, 30 травня 2014 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
08 квітня 2014 року № 431
Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
28 квітня 2014 року
за № 459/25236

Положення про припинення депозитарною 
установою провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – депозитарної діяльності

I. Загальні положення
1. Це Положення встановлює вимоги до дій депози-

тарних установ, а також дій юридичних осіб, яким було 
анульовано ліцензії на провадження депозитарної діяль-
ності, що припиняють провадження ними професійної ді-
яльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності 
(далі – Депозитарна установа), дій інших професійних 
учасників фондового ринку, пов'язаних з цим припинен-
ням, а також порядок здійснення державного контролю 
за діями цих осіб у період припинення Депозитарною 
установою провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – депозитарної діяльності (далі – Діяль-
ність депозитарної установи). 

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

бази даних – упорядкований набір логічно взаємопов'язаних 
даних системи депозитарного обліку, що складається із збе-
реженої інформації та містить дані про рахунки у цінних па-
перах, їх стан та інформацію щодо проведених операцій за 
кожний операційний день; 

дата відкриття ліквідаційної процедури – дата прийнят-
тя господарським судом постанови про визнання боржни-
ка банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 

дата початку припинення діяльності – дата, починаю-
чи з якої Депозитарна установа розпочинає визначені 
цим Положенням дії, пов’язані із завершенням Діяльнос-
ті депозитарної установи;

дата припинення діяльності – установлена цим Поло-
женням дата, починаючи з якої Депозитарна установа 
припиняє здійснення будь-яких облікових операцій на 
рахунках у цінних паперах депонентів;

депозитарна установа-правонаступник – юридична 
особа, яка має ліцензію на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності 
депозитарної установи (далі – Ліцензія), що у випадках, 
встановлених цим Положенням, відповідним договором 
з Депозитарною установою забезпечує подальший облік 
та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери 
депонентів, що в установленому порядку не закрили свої 
рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі. У ви-
падку наявності серед депонентів, що в установленому 
порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Де-
позитарній установі, інститутів спільного інвестування 
(далі – ІСІ), на рахунках у цінних паперах яких облікову-
ються цінні папери, що входять до складу активів ІСІ, та 
з якими укладені договори про обслуговування зберігачем 
активів ІСІ, депозитарна установа-правонаступник пови-
нна мати відповідно ліцензію на провадження діяльності 

із зберігання активів ІСІ. У випадку наявності серед де-
понентів, що в установленому порядку не закрили свої 
рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, пен-
сійних фондів (далі – ПФ), на рахунках у цінних паперах 
яких обліковуються цінні папери, що входять до складу 
активів ПФ, та з якими укладені договори про обслугову-
вання зберігачем активів ПФ, депозитарна установа-
правонаступник повинна мати відповідно ліцензію на 
провадження діяльності із зберігання активів ПФ; 

ліквідаційна процедура – процедура щодо припинення 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності депозитарної установи у 
зв'язку з ліквідацією її як юридичної особи за постановою 
господарського суду про визнання боржника банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передба-
чених Законом України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом»; 

уповноваженийА на зберігання – Центральний депо-
зитарій цінних паперів та/або Національний банк України 
відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, 
визначеної Законом України «Про депозитарну систему 
України», у якого Депозитарній установі відкритий раху-
нок у цінних паперах, а також який у разі припинення Ді-
яльності депозитарної установи або припинення Депози-
тарної установи як юридичної особи забезпечує 
відповідальне зберігання документів, баз даних, копій 
баз даних у визначених цим Положенням випадках, архі-
вів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо 
тих її депонентів, які в установленому порядку не закри-
ли свої рахунки в цінних паперах, прав на цінні папери, 
які обліковувалися на їх рахунках, та може надавати ін-
формацію щодо стану таких рахунків на кінець операцій-
ного дня, що передує даті припинення діяльності, після 
отримання запиту від осіб, що мають право отримувати 
таку інформацію згідно із законодавством. 

3. Уповноважений на зберігання не обслуговує рахун-
ки власників цінних паперів, не складає облікові реєстри 
власників цінних паперів.

4. Уповноважений на зберігання може здійснювати 
унесення змін до системи депозитарного обліку щодо 
цінних паперів всього випуску при обслуговуванні корпо-
ративних операцій емітента, відповідно до постанови/
розпорядження уповноваженої особи Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

5. При складанні облікових реєстрів власників цінних 
паперів на визначену дату обліку щодо власників, дані 
яких передані Депозитарною установою депозитарній 
установі-правонаступнику у вигляді баз даних, до зазна-
чених облікових реєстрів депозитарною установою-
правонаступником включається інформація тільки щодо 
тих власників цінних паперів, цінні папери яких на дату 
обліку обліковувалися в системі депозитарного обліку за-
значеної депозитарної установи-правонаступника. 

6. Зберігання всіх документів у електронному вигляді, 
баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи в де-
позитарній установі-правонаступнику або в уповноваже-
ного на зберігання має відбуватися з урахуванням вимог 
Порядку обігу, зберігання та знищення електронних до-
кументів, що використовуються професійними учасника-
ми депозитарної системи України, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
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№101, 30 травня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ринку від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за  
№ 124/24901.

7. Контроль за дотриманням Депозитарною установою 
та іншими професійними учасниками фондового ринку 
вимог цього Положення здійснюють Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку (далі – орган ліцен-
зування) та її територіальні управління згідно із законо-
давством. 

II. Порядок підготовчих дій Депозитарної установи 
у разі припинення провадження нею Діяльності де-
позитарної установи 

1. Депозитарна установа у разі прийняття її уповноваже-
ним органом рішення про припинення провадження депо-
зитарної діяльності депозитарної установи або припинення 
як юридичної особи до дати подання органу ліцензування 
заяви про анулювання Ліцензії, а також заяви про анулю-
вання ліцензії на провадження діяльності із зберігання ак-
тивів ІСІ та/або ліцензії на провадження діяльності із збері-
гання активів пенсійних фондів (у разі наявності зазначених 
видів ліцензій) зобов’язана здійснити всі необхідні дії щодо 
завершення зазначеного виду (видів) депозитарної діяль-
ності відповідно до укладених договорів та вимог законо-
давства, у тому числі цього Положення.

Депозитарна установа у випадку прийняття уповнова-
женим органом Депозитарної установи рішення про при-
пинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяль-
ності із зберігання активів пенсійних фондів без 
припинення депозитарної діяльності депозитарної уста-
нови – до дати подання органу ліцензування заяви про 
анулювання Ліцензії (ліцензій на провадження діяльнос-
ті із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання 
активів пенсійних фондів відповідно) зобов’язана здій-
снити всі дії щодо завершення зазначеного (зазначених) 
виду (видів) депозитарної діяльності відповідно до укла-
дених договорів та вимог законодавства, у тому числі 
цього Положення, у частині того виду депозитарної ді-
яльності, рішення про припинення якого було прийнято 
уповноваженим органом Депозитарної установи.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депози-
тарної установи – не банку рішення про припинення про-
вадження Діяльності депозитарної установи або припи-
нення як юридичної особи дата прийняття цього рішення 
є датою початку припинення діяльності.

У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної 
установи –банку рішення про припинення Діяльності депо-
зитарної установи дата прийняття такого рішення є датою 
початку припинення діяльності, якщо рішенням не перед-
бачена інша (пізніша) дата початку припинення діяльності.

У разі прийняття рішення про реорганізацію уповно-
важеним органом Депозитарної установи – банку, що 
припиняє свою діяльність у зв’язку з реорганізацією, дата 
внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо 
рішення учасників Депозитарної установи – банку про 
реорганізацію банку відповідно до вимог Законів України 
«Про банки та банківську діяльність» та «Про державну 
реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» є 
датою початку припинення діяльності.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури дата від-
криття ліквідаційної процедури є датою початку припи-
нення діяльності. 

4. У разі прийняття органом ліцензування рішення про 
анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за 
відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чинності 
цим рішенням є датою початку припинення діяльності. 

Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати 
прийняття рішення про анулювання Ліцензії надсилає 
відповідне повідомлення Центральному депозитарію 
цінних паперів та/або Національному банку України з од-
ночасним наданням копії повідомлення засобами факси-
мільного зв’язку. До цього повідомлення додається копія 
цього рішення, засвідчена органом ліцензування.

5. У разі прийняття уповноваженим органом Депози-
тарної установи рішення про припинення Депозитарною 
установою провадження Діяльності депозитарної устано-
ви або припинення як юридичної особи уповноваженим 
органом Депозитарної установи має бути визначена дата 
припинення діяльності, до якої мають бути завершені всі 
її дії щодо закриття рахунків у цінних паперах депонентів 
цієї Депозитарної установи, а у випадку припинення ді-
яльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із збе-
рігання активів пенсійних фондів – всі дії щодо припинен-
ня обслуговування відповідних ІСІ та/або пенсійних фондів 
(за наявності таких суб’єктів на обслуговуванні на момент 
прийняття рішення про припинення діяльності). 

Визначена дата припинення діяльності не може бути 
днем, що наступає раніше ніж через 60 календарних 
днів з дати початку припинення діяльності, крім випад-
ку, якщо рахунки в цінних паперах були закриті депо-
нентами раніше ніж через 60 робочих днів з дати почат-
ку припинення діяльності, тоді датою припинення 
діяльності може вважатися дата закриття останнього 
рахунку у цінних паперах.

6. У разі відкриття ліквідаційної процедури або при-
йняття органом ліцензування рішення про анулювання 
Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповід-
ною заявою ліцензіата, з дати початку припинення діяль-
ності Депозитарна установа припиняє здійснення обліко-
вих операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, 
за винятком операцій, за якими розпорядження та/або 
документи, що підтверджують наявність підстав для про-
ведення таких операцій, зареєстровані Депозитарною 
установою до дати початку припинення діяльності, опе-
рацій щодо списання прав на цінні папери з рахунку в 
цінних паперах депонента в Депозитарній установі з ме-
тою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього 
самого депонента в обраній ним депозитарній установі, 
корпоративних операцій емітентів (крім розміщення та 
викупу), та безумовних операцій, на підставі: 

виконавчих документів, визначених Законом України 
«Про виконавче провадження»; 

розпорядження уповноваженої особи реєструвального 
органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів; 

свідоцтва про право на спадщину; 
інших документів, визначених законодавством.
Депозитарна установа протягом операційного дня, що 

передує даті початку припинення діяльності, має право 
відмінити виконання розпоряджень депонентів, які були 
ініційовані Депозитарною установою в Центральному 
депозитарії цінних паперів та/або Національному банку 
України, але не були завершені за підстав, які не зале-
жать від Депозитарної установи.
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7. Депозитарна установа у разі прийняття рішення про 
припинення Депозитарною установою провадження Ді-
яльності депозитарної установи або припинення як юри-
дичної особи протягом 10 робочих днів з дня прийняття 
зазначеного рішення повідомляє про це орган ліцензу-
вання із зазначенням інформації щодо запланованих Де-
позитарною установою дій у разі незакриття її депонен-
тами рахунків у цінних паперах. До такого повідомлення 
має додаватися засвідчена в установленому порядку ко-
пія відповідного рішення уповноваженого органу Депози-
тарної установи. 

8. Депозитарна установа (ліквідатор у разі відкриття 
ліквідаційної процедури) повинна (повинен) протягом  
3 робочих днів з дати початку припинення діяльності 
письмово повідомити: 

Центральний депозитарій цінних паперів про початок 
процедури припинення Діяльності депозитарної установи; 

Національний банк України, якщо з ним цією Депози-
тарною установою укладений депозитарний договір, про 
початок процедури припинення Діяльності депозитарної 
установи;

емітентів, з якими укладено договори про відкриття/
обслуговування рахунків власників, відповідно до вимог 
пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечен-
ня існування іменних цінних паперів у бездокументарній 
формі, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
06 лютого 2014 року за № 241/25018, про початок про-
цедури припинення Діяльності депозитарної установи та 
необхідність обрання нової депозитарної установи для 
відкриття/обслуговування рахунків власників;

депонентів, з якими укладені договори про відкриття/об-
слуговування рахунку у цінних паперах, рекомендованим 
листом щодо необхідності закриття рахунків у цінних папе-
рах, що обслуговуються відповідно до цих договорів, із за-
значенням попередження, що у разі незакриття рахунку(ів) 
у цінних паперах у встановлений строк цінні папери, права 
на які обліковуються на такому (таких) рахунку(ах) в цінних 
паперах, будуть надалі обліковуватися:

в уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних 
паперах Депозитарної установи, який залишається після 
припинення Депозитарною установою депозитарної ді-
яльності депозитарної установи в системі депозитарного 
обліку Центрального депозитарію цінних паперів та/або 
Національного банку України відповідно до компетенції 
щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України 
«Про депозитарну систему України» для обліку цінних 
паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в 
цінних паперах в установленому порядку (далі – Раху-
нок), або; 

у депозитарній установі-правонаступника – у разі пе-
редання Депозитарною установою своїх повноважень у 
частині обслуговування рахунків депонентів іншій депо-
зитарній установі. 

Виконання операцій за рахунками у цінних паперах 
таких депонентів буде призупинено до моменту звернен-
ня цих власників до:

уповноваженого на зберігання щодо переказу належ-
них їм цінних паперів до обраної ними депозитарної 
установи;

депозитарної установи-правонаступника щодо укла-
дення договору про обслуговування рахунку у цінних па-
перах або переведення належних їм цінних паперів, прав 
на цінні папери до обраної ними депозитарної установи.

Депоненти мають закрити рахунки у цінних паперах у 
Депозитарній установі протягом строку, визначеного Де-
позитарною установою при прийнятті рішення про при-
пинення Депозитарною установою провадження діяль-
ності депозитарної установи або припинення як 
юридичної особи.

9. У випадку припинення діяльності із зберігання акти-
вів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних 
фондів Депозитарна установа зобов’язана повідомити 
відповідних суб’єктів про:

одностороннє розірвання договору про обслуговуван-
ня зберігачем активів ІСІ та/або договору про обслугову-
вання пенсійного фонду зберігачем;

необхідність обрання ними нової депозитарної уста-
нови для обслуговування активів ІСІ та/або активів пен-
сійних фондів;

передання нею активів ІСІ або активів пенсійного фонду 
у порядку та в строки, визначені відповідним договором.

10. У разі відкриття ліквідаційної процедури або при-
йняття органом ліцензування рішення про анулювання 
Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповід-
ною заявою ліцензіата, копія баз даних станом на кінець 
операційного дня, що передує даті початку припинення 
діяльності, на електронних носіях у форматі, визначено-
му уповноваженим на зберігання, повинна бути переда-
на на відповідальне довгострокове зберігання до упо-
вноваженого на зберігання. 

Передавання копії баз даних повинно бути виконано 
Депозитарною установою (або ліквідатором у разі від-
криття ліквідаційної процедури) не пізніше 5 робочих 
днів від дати початку припинення діяльності. Передаван-
ня оформлюється актом приймання-передавання, який 
підписується уповноваженими особами Депозитарної 
установи (або ліквідатора в разі відкриття ліквідаційної 
процедури) та уповноваженого на зберігання. 

11. Закриття рахунків у цінних паперах депонентів Депо-
зитарної установи здійснюється відповідно до вимог, вста-
новлених у главі 1 розділу V Положення про провадження 
депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616  
(далі – Положення про депозитарну діяльність). 

12. Якщо у встановлений цим Положенням строк не 
всі депоненти закрили свої рахунки у цінних паперах, то 
Депозитарна установа здійснює дії, визначені розділом 
IV цього Положення. 

III. Визначення особи, яка надалі забезпечуватиме 
облік та обслуговування прав на цінні папери депо-
нентів, що в установленому порядку не закрили свої 
рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі

1. У разі прийняття уповноваженим органом Депози-
тарної установи рішення про припинення Депозитарною 
установою провадження депозитарної діяльності депо-
зитарної установи або припинення як юридичної особи, 
у тому числі внаслідок припинення Депозитарної устано-
ви як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої 
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юридичної особи, яка має Ліцензію (ліцензію на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із збе-
рігання активів пенсійних фондів – за необхідності), 
повинна бути обрана особа, яка надалі забезпечить об-
лік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, 
що в установленому порядку не закрили свої рахунки у 
цінних паперах у Депозитарній установі. 

Такою особою є юридична особа, до якої приєднаєть-
ся Депозитарна установа, якщо вона має Ліцензію (лі-
цензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності із зберігання активів ІСІ та/або 
діяльності із зберігання активів пенсійних фондів – за 
необхідності), або уповноважений на зберігання.

Питання про обрання особи, що надалі забезпечить 
облік та обслуговування прав на цінні папери, що обліко-
вуються на незакритих рахунках у цінних паперах депо-
нентів Депозитарної установи, як депозитарної установи-
правонаступника повинно бути включено до порядку 
денного уповноваженого органу Депозитарної установи 
та депозитарної установи-правонаступника, на якому 
прийматиметься рішення про приєднання Депозитарної 
установи. 

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депози-
тарної установи рішення про припинення Депозитарною 
установою провадження депозитарної діяльності депо-
зитарної установи або припинення як юридичної особи, 
у тому числі внаслідок припинення Депозитарної устано-
ви як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої 
юридичної особи, яка не має Ліцензії, уповноваженим 
органом Депозитарної установи повинно бути обрано 
особу, яка надалі забезпечить облік та обслуговування 
прав на цінні папери депонентів, що в установленому по-
рядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депо-
зитарній установі. 

Такою особою є юридична особа, яка має відповідну 
Ліцензію (ліцензію на провадження професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку діяльності із зберігання активів ІСІ 
та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів – 
за необхідності), або уповноважений на зберігання.

Рішення про обрання особи, що надалі забезпечить 
облік та обслуговування прав на цінні папери, що обліко-
вуються на незакритих рахунках у цінних паперах депо-
нентів Депозитарної установи, як депозитарної установи-
правонаступника, про затвердження умов договору про 
подальший облік та обслуговування прав на цінні папери 
депонентів, що в установленому порядку не закрили свої 
рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі, з Де-
позитарною установою-правонаступником (далі – Дого-
вір) приймається уповноваженим органом Депозитарної 
установи після попереднього узгодження вказаних пи-
тань з уповноваженим органом депозитарної установи 
-правонаступника. 

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури або при-
йняття органом ліцензування рішення про анулювання 
Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповід-
ною заявою ліцензіата, всі документи, бази даних, архіви 
баз даних Депозитарної установи, інформація щодо її 
депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та 
прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках, 
станом на кінець операційного дня, що передує даті при-

пинення діяльності, передаються виключно до уповно-
важеного на зберігання. 

IV. Порядок дій Депозитарної установи у разі при-
пинення провадження нею Діяльності депозитарної 
установи

1. Послідовність дій Депозитарної установи в про-
цесі приєднання 

1. У разі припинення Діяльності депозитарної устано-
ви в процесі приєднання до юридичної особи, яка має 
Ліцензію, така особа (депозитарна установа-
правонаступник) на підставі відповідних рішень, прийня-
тих уповноваженими органами цієї особи та Депозитар-
ної установи, приймає на подальший облік та 
обслуговування права на цінні папери депонентів, що в 
установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних 
паперах у Депозитарній установі. 

Після завершення процедури закриття депонентами 
своїх рахунків у цінних паперах бази даних, архіви баз да-
них та документи, які залишаються після припинення про-
вадження Депозитарною установою Діяльності депози-
тарної установи, підлягають передаванню на зберігання 
депозитарній установі-правонаступнику згідно з планом-
графіком, який узгоджується між Депозитарною устано-
вою та депозитарною установою-правонаступником та 
підписується їх уповноваженими особами. 

2. Депозитарна установа повинна протягом 3 робочих 
днів з дати припинення діяльності надати до органу лі-
цензування із відповідним супроводжувальним листом 
копію плану-графіка передавання Депозитарною устано-
вою депозитарній установі-правонаступнику баз даних, 
архівів баз даних та документів, які залишаються після 
припинення провадження Депозитарною установою Ді-
яльності депозитарної установи. 

3. Депозитарна установа згідно з узгодженим планом-
графіком повинна: 

1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися 
на підставі договору з власниками цінних паперів: склас-
ти у формі паперового та електронного документа пере-
ліки власників цінних паперів, які не закрили рахунки в 
цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних папе-
рів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифі-
кації цих власників та належних їм прав на цінні папери 
та загальної кількості цінних паперів/прав на цінні папе-
ри (далі – Переліки), та у формі паперових документів – 
виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власни-
ків. Виписки про стан рахунків у цінних паперах 
складаються станом на кінець операційного дня, що пе-
редує даті припинення діяльності, окремо за всіма цінни-
ми паперами, що обліковуються на рахунках у цінних 
паперах Депозитарної установи у Центральному депози-
тарії або у Національному банку України відповідно до 
компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної За-
коном України «Про депозитарну систему України»;

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковували-
ся права на дематеріалізовані цінні папери на підставі 
укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуго-
вування рахунків власників: сформувати обліковий ре-
єстр власників цінних паперів, рахунки яких обслугову-
ються Депозитарною установою відповідно до договору 
з емітентом, та виписки про стан рахунків у цінних папе-
рах цих власників. Обліковий реєстр складається станом 
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на кінець операційного дня, що передує даті припинення 
діяльності. До цього реєстру не повинні бути включені 
власники, які протягом часу, що минув після укладання 
емітентом договору з Депозитарною установою, переве-
ли належні їм права на цінні папери цього емітента на 
обслуговування до обраної ними депозитарної установи 
або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних 
паперах з Депозитарною установою. Обліковий реєстр 
складається у формі паперового документа у 2 примір-
никах та в електронному вигляді на машинному носії 
(магнітному, оптичному чи електронному) у 2 примірни-
ках (по одному примірнику емітенту та новій депозитар-
ній установі). 

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки та 
облікові реєстри, складені у формі паперових документів, 
мають бути засвідчені підписом керівника або уповнова-
женої ним особи та печаткою Депозитарної установи;

2) підготувати для передання: 
договори про відкриття/обслуговування рахунку в цін-

них паперах власникам цінних паперів та документи, на 
підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цін-
них паперах у Депозитарній установі та на підставі яких 
виконувались депозитарні операції на цих рахунках;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів 
ІСІ – договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ 
депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на 
підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цін-
них паперах у Депозитарній установі та на підставі яких 
виконувались депозитарні операції на цих рахунках, об-
слуговувались операції з активами ІСІ, активи ІСІ;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів 
пенсійних фондів – договори про обслуговування активів 
пенсійного фонду зберігачем депонентів, зазначених у 
Переліках; документи, на підставі яких цим суб’єктам були 
відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі 
та на підставі яких виконувались депозитарні операції на 
цих рахунках, обслуговувались операції з активами пен-
сійних фондів, активи пенсійних фондів;

документи, що були підставою для обтяження цінних 
паперів власників зобов'язаннями, які при переведенні 
випуску іменних цінних паперів у бездокументарну фор-
му були передані Депозитарній установі (зберігачу цін-
них паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);

архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до 
дати припинення діяльності; 

бази даних Депозитарної установи станом на кінець опе-
раційного дня, що передує даті припинення діяльності; 

консолідований баланс (баланс за всіма цінними па-
перами, що обліковуються у Депозитарній установі на 
рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цін-
них паперах Депозитарної установи в Центральному де-
позитарії цінних паперів та/або в Національному банку 
України відповідно до компетенції щодо обліку цінних па-
перів, визначеної Законом України «Про депозитарну 
систему України»), складений станом на кінець опера-
ційного дня, що передує даті припинення діяльності, за-
свідчений підписом керівника або уповноваженої ним 
особи та печаткою Депозитарної установи;

усі облікові регістри (журнали), що визначені 
нормативно-правовими актами України як обов'язкові 
при здійсненні Діяльності депозитарної установи.

4. Передавання баз даних та документів, зазначених у 
пункті 3 цієї глави, оформлюється актом приймання-
передавання, який підписується уповноваженими особа-
ми Депозитарної установи, депозитарної установи-
правонаступника й складається не менше ніж у трьох 
примірниках (один примірник залишається у Депозитар-
ної установи, інші два надаються депозитарній установі-
правонаступнику та органу ліцензування). Після підпи-
сання цього акта Депозитарна установа вважається 
такою, що припинила свою Діяльність депозитарної уста-
нови, та може подати до органу ліцензування заяву на 
анулювання Ліцензії. 

5. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, 
що не закрили свої рахунки у Депозитарній установі, та 
зарахування на них цінних паперів здійснюються депози-
тарною установою-правонаступником протягом 30 ка-
лендарних днів після підписання акта приймання-
передавання на підставі отриманих документів. 

Зарахування депозитарною установою-право-
наступником цінних паперів, прав на цінні папери здій-
снюється відповідно до отриманих Переліків та виписок 
про стан рахунків у цінних паперах депонентів та/або об-
лікових реєстрів власників цінних паперів, рахунки яких 
обслуговувалися Депозитарною установою відповідно 
до договору з емітентом. Якщо цінні папери були обтя-
жені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папе-
ри здійснюється з тим самим режимом обтяження 
зобов'язаннями.

6. Переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах 
Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах де-
позитарної установи-правонаступника у Центральному 
депозитарії цінних паперів та/або у Національному банку 
України здійснюється ним (ними) протягом 3 робочих 
днів з дня отримання від Депозитарної установи та депо-
зитарної установи-правонаступника розпоряджень про 
переказ цінних паперів. 

7. Виконання операцій за рахунками в цінних паперах 
таких депонентів призупиняється до моменту звернення 
цих осіб або емітента до депозитарної установи-
правонаступника щодо:

переведення належних власникам цінних паперів, 
прав на цінні папери до обраної ними/емітентом депози-
тарної установи;

укладення договору про обслуговування рахунку у цін-
них паперах/договору про обслуговування рахунків влас-
ників з депозитарною установою-правонаступником. 

Для проведення операцій щодо переведення власни-
ками/емітентами цінних паперів, прав на цінні папери до 
іншої депозитарної установи не потрібно укладання до-
говору про обслуговування рахунку у цінних паперах/до-
говору про обслуговування рахунків власників з депози-
тарною установою-правонаступником та вони 
здійснюються на підставі подання власником/емітентом 
відповідних розпоряджень, анкети рахунку в цінних па-
перах/анкети емітента та документів, що дозволяють на-
лежним чином ідентифікувати цього власника/емітента 
відповідно до законодавства.

У разі надання розпорядження власником або його 
уповноваженою особою не особисто підпис фізичної 
особи – власника або його уповноваженої особи, а також 
уповноваженої особи юридичної особи – нерезидента 
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(за умови відсутності у такої юридичної особи печатки) 
на вказаному розпорядженні засвідчується нотаріально. 

У випадку, якщо у власника, якому відкрито рахунок у 
цінних паперах депозитарною установою-право-
наступником, змінились реквізити, які містились в анкеті 
рахунку, такий власник повинен надати депозитарній 
установі-правонаступнику документи, що підтверджують 
зазначені зміни.

2. Послідовність дій Депозитарної установи за 
умови укладання нею з будь-якою іншою депозитар-
ною установою, що має Ліцензію, Договору 

1. Для подальшого обліку та обслуговування цінних па-
перів, прав на цінні папери депонентів, що в установлено-
му порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах, Де-
позитарна установа може обрати іншу депозитарну 
установу, що має Ліцензію (ліцензію на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності із 
зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання акти-
вів пенсійних фондів – за необхідності) (депозитарна 
установа-правонаступник), на підставі відповідних рішень, 
прийнятих уповноваженими органами Депозитарної уста-
нови та депозитарної установи-правонаступника. Депози-
тарна установа-правонаступник забезпечує подальший 
облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, 
що не закрили рахунки у цінних паперах у Депозитарній 
установі, на підставі укладеного з нею Договору. 

Після завершення процедури закриття депонентами 
своїх рахунків у цінних паперах архіви баз даних, бази да-
них та документи, які залишаються після припинення про-
вадження Депозитарною установою Діяльності депози-
тарної установи, підлягають передаванню на зберігання 
депозитарній установі-правонаступнику згідно з планом-
графіком, який узгоджується між Депозитарною устано-
вою та депозитарною установою-правонаступником та 
підписується їх уповноваженими особами. 

2. Депозитарна установа повинна протягом 3 робочих 
днів після підписання з депозитарною установою-
правонаступником Договору надати до органу ліцензу-
вання із відповідним супроводжувальним листом такі до-
кументи: 

копію Договору, засвідчену в установленому порядку; 
копію плану-графіка передавання Депозитарною уста-

новою депозитарній установі-правонаступнику архівів 
баз даних, бази даних та документів, які залишаються 
після припинення провадження Депозитарною устано-
вою Діяльності депозитарної установи. 

3. Депозитарна установа згідно з узгодженим планом-
графіком повинна: 

1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися 
на підставі договору з власником цінних паперів: скласти 
у формі паперового та електронного документа Переліки 
та у формі паперових документів – виписки про стан ра-
хунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан 
рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець 
операційного дня, що передує даті припинення діяльнос-
ті, окремо за усіма цінними паперами, що обліковуються 
на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у 
Центральному депозитарії або у Національному банку 
України відповідно до компетенції щодо обліку цінних па-
перів, визначеної Законом України «Про депозитарну 
систему України»;

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковували-
ся права на дематеріалізовані цінні папери на підставі 
укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуго-
вування рахунків власників: сформувати обліковий ре-
єстр власників цінних паперів, рахунки яких обслугову-
ються Депозитарною установою відповідно до договору 
з емітентом, та виписки про стан рахунків у цінних папе-
рах цих власників. Обліковий реєстр складається станом 
на кінець операційного дня, що передує даті припинення 
діяльності. До цього реєстру не повинні бути включені 
власники, які протягом часу, що минув після укладання 
емітентом договору з Депозитарною установою, переве-
ли належні їм права на цінні папери цього емітента на 
обслуговування до обраної ними депозитарної установи 
або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних 
паперах з Депозитарною установою. Обліковий реєстр 
складається у формі паперового документа у 3 примір-
никах та в електронному вигляді на машинному носії 
(магнітному, оптичному чи електронному) у 2 примірни-
ках (по одному примірнику емітенту та новій депозитар-
ній установі).

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки 
та облікові реєстри, складені у формі паперових доку-
ментів, мають бути засвідчені підписом керівника або 
уповноваженої ним особи та печаткою Депозитарної 
установи;

2) підготувати для передання: 
договори про відкриття/обслуговування рахунку в цін-

них паперах власникам цінних паперів та документи, на 
підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цін-
них паперах у Депозитарній установі та на підставі яких 
виконувались депозитарні операції на цих рахунках;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів 
ІСІ – договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ 
депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на 
підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цін-
них паперах у Депозитарній установі та на підставі яких 
виконувались депозитарні операції на цих рахунках, об-
слуговувались операції з активами ІСІ, активи ІСІ;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів 
пенсійних фондів – договори про обслуговування пенсій-
ного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Перелі-
ках; документи, на підставі яких цим суб’єктам були від-
криті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі 
та на підставі яких виконувались депозитарні операції на 
цих рахунках, обслуговувались операції з активами пен-
сійних фондів, активи пенсійних фондів;

документи, що були підставою для обтяження цінних 
паперів власників зобов'язаннями, які при переведенні 
випуску іменних цінних паперів у бездокументарну фор-
му були передані Депозитарній установі (зберігачу цін-
них паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);

архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до 
дати припинення діяльності; 

бази даних Депозитарної установи станом на кінець опе-
раційного дня, що передує даті припинення діяльності; 

консолідований баланс (баланс за всіма цінними па-
перами, що обліковуються у Депозитарній установі на 
рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цін-
них паперах Депозитарної установи в Центральному де-
позитарії цінних паперів та/або в Національному банку 
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України відповідно до компетенції щодо обліку цінних па-
перів, визначеної Законом України «Про депозитарну 
систему України»), складений станом на кінець опера-
ційного дня, що передує даті припинення діяльності, за-
свідчений підписом керівника або уповноваженої ним 
особи та печаткою Депозитарної установи;

усі облікові регістри (журнали), що визначені 
нормативно-правовими актами України як обов'язкові 
при здійсненні Діяльності депозитарної установи. 

4. Передавання баз даних та документів, зазначених у 
пункті 3 цієї глави, оформлюється актом приймання-
передавання, який підписується уповноваженими особа-
ми Депозитарної установи, депозитарної установи-
правонаступника й складається не менше ніж у трьох 
примірниках (один примірник залишається у Депозитар-
ної установи, інші два надаються депозитарній установі-
правонаступнику та органу ліцензування). Після підпи-
сання цього акта Депозитарна установа вважається 
такою, що припинила свою Діяльність депозитарної уста-
нови, та може подати до органу ліцензування заяву на 
анулювання Ліцензії. 

5. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, 
що не закрили свої рахунки у Депозитарній установі, та 
зарахування на них цінних паперів, прав на цінні папери 
здійснюються депозитарною установою-право-
наступником протягом 30 календарних днів після підпи-
сання акта приймання-передавання на підставі отрима-
них документів. 

Зарахування депозитарною установою-право-
наступником цінних паперів, прав на цінні папери здій-
снюється відповідно до отриманих Переліків та виписок 
про стан рахунку у цінних паперах депонентів та/або об-
лікових реєстрів власників цінних паперів, рахунки яких 
обслуговувалися Депозитарною установою відповідно 
до договору з емітентом. Якщо цінні папери були обтя-
жені зобов'язаннями, зарахування прав на ці цінні папе-
ри здійснюється з тим самим режимом обтяження 
зобов'язаннями.

6. Переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах 
Депозитарної установи на рахунок у цінних паперах де-
позитарної установи-правонаступника у Центральному 
депозитарії цінних паперів та/або у Національному банку 
України здійснюється ним (ними) протягом 3 робочих 
днів з дня отримання від Депозитарної установи та депо-
зитарної установи-правонаступника розпоряджень про 
переказ цінних паперів. 

7. Виконання операцій за рахунками в цінних паперах 
таких депонентів призупиняється до моменту звернення 
цих осіб або емітента до депозитарної установи-
правонаступника щодо:

переведення належних власникам цінних паперів, 
прав на цінні папери до обраної ними/емітентом депози-
тарної установи;

укладення договору про обслуговування рахунку у цін-
них паперах/договору про обслуговування рахунків влас-
ників з депозитарною установою-правонаступником. 

Для проведення операцій щодо переведення власни-
ками/емітентами цінних паперів, прав на цінні папери до 
іншої депозитарної установи не потрібно укладання до-
говору про обслуговування рахунку у цінних паперах/до-
говору про обслуговування рахунків власників з депози-

тарною установою-правонаступником та вони 
здійснюються на підставі подання власником/емітентом 
відповідних розпоряджень, анкети рахунку в цінних па-
перах/анкети емітента та документів, що дозволяють на-
лежним чином ідентифікувати цього власника/емітента 
відповідно до законодавства.

У разі надання розпорядження власником або його 
уповноваженою особою не особисто підпис фізичної 
особи – власника або його уповноваженої особи, а також 
уповноваженої особи юридичної особи – нерезидента 
(за умови відсутності у такої юридичної особи печатки) 
на вказаному розпорядженні засвідчується нотаріально. 

У випадку, якщо у власника, якому відкрито рахунок у 
цінних паперах депозитарною установою-
правонаступником, змінились реквізити, які містились в 
анкеті рахунку, такий власник повинен надати депози-
тарній установі-правонаступнику документи, що підтвер-
джують зазначені зміни.

3. Послідовність дій Депозитарної установи у разі 
передання баз даних, архівів баз даних та докумен-
тів уповноваженому на зберігання 

1. Депозитарна установа (ліквідатор у разі відкриття 
ліквідаційної процедури) протягом 20 робочих днів, по-
чинаючи з першого робочого дня, наступного за датою 
припинення діяльності, повинна: 

1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися 
на підставі договору з власником цінних паперів: скласти 
у формі паперового та електронного документа Перелі-
ки, та у формі паперових документів – виписки про стан 
рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про 
стан рахунків у цінних паперах складаються станом на 
кінець операційного дня, що передує даті припинення ді-
яльності, окремо за усіма цінними паперами, що обліко-
вуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної 
установи у Центральному депозитарії або у Національ-
ному банку України відповідно до компетенції щодо об-
ліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про 
депозитарну систему України»;

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковували-
ся права на дематеріалізовані цінні папери на підставі 
укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуго-
вування рахунків власників: сформувати обліковий ре-
єстр власників цінних паперів, рахунки яких обслугову-
ються Депозитарною установою відповідно до договору 
з емітентом, та виписки про стан рахунків у цінних папе-
рах цих власників. Обліковий реєстр складається станом 
на кінець операційного дня, що передує даті припинення 
діяльності. До цього реєстру не повинні бути включені 
власники, які протягом часу, що минув після укладання 
емітентом договору з Депозитарною установою, переве-
ли належні їм права на цінні папери цього емітента на 
обслуговування до обраної ними депозитарної установи 
або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних 
паперах з Депозитарною установою. Обліковий реєстр 
складається у формі паперового документа у 3 примір-
никах та в електронному вигляді на машинному носії 
(магнітному, оптичному чи електронному) у 2 примірни-
ках (по одному примірнику емітенту та новій депозитар-
ній установі).

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки 
та облікові реєстри, складені у формі паперових доку-
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ментів, мають бути засвідчені підписом керівника або 
уповноваженої ним особи та печаткою Депозитарної 
установи;

2) підготувати для передання уповноваженому на збе-
рігання: 

договори про відкриття/обслуговування рахунку в цін-
них паперах власникам цінних паперів та документи, на 
підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цін-
них паперах у Депозитарній установі; 

у випадку припинення діяльності із зберігання активів 
ІСІ – договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ 
депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на 
підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цін-
них паперах у Депозитарній установі та на підставі яких 
виконувались депозитарні операції на цих рахунках, об-
слуговувались операції з активами ІСІ;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів 
пенсійних фондів – договори про обслуговування пенсій-
ного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Перелі-
ках; документи, на підставі яких цим суб’єктам були від-
криті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі 
та на підставі яких виконувались депозитарні операції на 
цих рахунках, обслуговувались операції з активами пен-
сійних фондів;

документи, що були підставою для обтяження цінних 
паперів власників зобов'язаннями, які при переведенні 
випуску іменних цінних паперів у бездокументарну фор-
му були передані Депозитарній установі (зберігачу цін-
них паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);

документи, на підставі яких виконувались депозитарні 
операції на цих рахунках;

архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до 
дати припинення діяльності; 

бази даних Депозитарної установи станом на кінець опе-
раційного дня, що передує даті припинення діяльності; 

консолідований баланс (баланс за всіма цінними па-
перами, що обліковуються у Депозитарної установи на 
рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цін-
них паперах Депозитарної установи в Центральному де-
позитарії цінних паперів та/або в Національному банку 
України відповідно до компетенції щодо обліку цінних па-
перів, визначеної Законом України «Про депозитарну 
систему України»), складений станом на кінець опера-
ційного дня, що передує даті припинення діяльності, за-
свідчений підписом керівника та печаткою Депозитарної 
установи;

усі облікові регістри (журнали), що визначені 
нормативно-правовими актами України як обов'язкові 
при здійсненні Діяльності депозитарної установи; 

копію постанови про відкриття ліквідаційної процеду-
ри (за наявності); 

копію рішення органу ліцензування про анулювання 
Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповід-
ною заявою (за наявності), засвідчену Депозитарною 
установою. 

Документи, зазначені в абзацах другому – п’ятому 
цього підпункту, передаються виключно до уповноваже-
ного на зберігання – Центрального депозитарію цінних 
паперів.

2. Передавання документів, зазначених у пункті 1 цієї 
глави, від Депозитарної установи до уповноваженого на 

зберігання повинно бути виконано Депозитарною уста-
новою (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної про-
цедури) не пізніше 30 календарних днів, починаючи з 
першого робочого дня, наступного за датою припинення 
діяльності, та оформлено актом приймання-передавання, 
який підписується уповноваженими особами Депозитар-
ної установи (або ліквідатора у разі відкриття ліквідацій-
ної процедури) та уповноваженого на зберігання, скла-
деним не менше ніж у двох примірниках. Строк 
передавання документів, зазначених у пункті 1 цієї гла-
ви, від Депозитарної установи до уповноваженого на 
зберігання може бути продовжений органом ліцензуван-
ня за його окремим рішенням у разі звернення Депози-
тарної установи та подання документів, що обґрунтову-
ють таке продовження.

Передача документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, 
оформлюється актом приймання-передавання, який підпи-
сується уповноваженими представниками Депозитарної 
установи та уповноваженого на зберігання, засвідчується 
печатками Депозитарної установи та уповноваженого на 
зберігання.

Після підписання акта приймання-передавання Депо-
зитарна установа вважається такою, що припинила свою 
Діяльність депозитарної установи, та може подати до ор-
гану ліцензування заяву на анулювання Ліцензії (ліцензії 
на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/
або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів – 
за наявності), якщо Депозитарна установа припинила Ді-
яльність депозитарної установи не у зв'язку з прийнят-
тям органом ліцензування рішення про анулювання 
Ліцензії. Уповноважений на зберігання після підписання 
акта приймання-передавання здійснює управління Ра-
хунком відповідно до цього Положення. 

3. У разі припинення уповноваженим на зберігання про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності Центрального депозитарію цін-
них паперів та/або Національного банку України відповідно 
до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної За-
коном України «Про депозитарну систему України», бази 
даних, архіви баз даних та документи, отримані від Депо-
зитарних установ, що припинили Діяльність депозитарних 
установ, передаються іншому уповноваженому на збері-
гання відповідно до законодавства. 

V. Порядок приймання на зберігання баз даних, ко-
пії баз даних, архівів баз даних та документів від Де-
позитарної установи

1. Умови приймання уповноваженим на зберігання 
документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз 
даних від Депозитарної установи

1. Уповноважений на зберігання на підставі письмово-
го звернення Депозитарної установи повинен прийняти 
від нього: 

1) копію баз даних станом на кінець операційного дня, 
що передує даті початку припинення діяльності, на елек-
тронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим 
на зберігання, у разі: 

визнання Депозитарної установи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури; 

прийняття органом ліцензування рішення про анулю-
вання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за від-
повідною заявою ліцензіата; 
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2) бази даних, архіви баз даних (на електронних носіях 
у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання) 
та документи, визначені пунктом 1 глави 3 розділу IV 
цього Положення, у разі: 

припинення Депозитарною установою Діяльності де-
позитарної установи у разі визнання її банкрутом і від-
криття ліквідаційної процедури; 

прийняття органом ліцензування рішення про анулю-
вання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за від-
повідною заявою ліцензіата; 

прийняття уповноваженим органом Депозитарної 
установи рішення про припинення провадження Діяль-
ності депозитарної установи або припинення Депозитар-
ної установи як юридичної особи (у випадку, якщо осо-
бою, що забезпечуватиме подальший облік та 
обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в 
установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних 
паперах у Депозитарної установи, визначений уповнова-
жений на зберігання). 

2. Приймання уповноваженим на зберігання докумен-
тів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних здійсню-
ється на підставі письмової заяви Депозитарної устано-
ви та одночасного подання документів, що є однією з 
підстав для їх приймання уповноваженим на зберігання, 
а саме: 

рішення уповноваженого органу Депозитарної устано-
ви про припинення ним провадження Діяльності депози-
тарної установи або припинення Депозитарної установи 
як юридичної особи; 

постанова господарського суду про визнання боржни-
ка банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 

рішення органу ліцензування про анулювання Ліцензії, 
крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою 
ліцензіата. 

Заява та копії зазначених документів подаються до 
уповноваженого на зберігання уповноваженою особою 
Депозитарної установи особисто або надсилаються ре-
комендованим листом. 

3. Уповноважений на зберігання протягом трьох робо-
чих днів з дати отримання заяви письмово повідомляє 
Депозитарну установу про дату і час початку приймання 
копії баз даних, документів, баз даних та архівів баз да-
них, тип носіїв інформації та рекомендований формат 
інформації в електронному вигляді. 

2. Вимоги щодо оформлення документів, баз да-
них, копії баз даних, архівів баз даних, що переда-
ються до уповноваженого на зберігання або депози-
тарній установі-правонаступнику від Депозитарної 
установи

1. Для передання Депозитарною установою уповнова-
женому на зберігання або депозитарній установі-
правонаступнику (далі – Уповноважений суб'єкт) бази 
даних, копії баз даних (у випадках, встановлених під-
пунктом 1 пункту 1 глави 1 цього розділу), архіви баз да-
них, Переліки, облікові реєстри власників іменних цінних 
паперів, облікові регістри (журнали), що подаються у 
формі електронного документа, повинні бути надані на 
типах носіїв інформації та у форматах електронної ін-
формації, узгоджених з ними. 

На кожному носії електронної інформації разом із са-
мою інформацією повинен міститися оформлений окре-

мим файлом у форматі, узгодженому з Уповноваженим 
суб'єктом, перелік усіх файлів на цьому носії із зазначен-
ням типу файла, описом та призначенням інформації у 
файлі. Разом із носіями інформації повинні бути надані 
інструкції щодо користування копіями баз даних, базами 
даних та архівами баз даних на цих носіях. 

Інструкції, переліки файлів, а також короткий зміст ін-
формації, що міститься в архівних файлах, засвідчені 
Депозитарною установою, повинні надаватися також і в 
паперовій формі. 

2. Для передання Депозитарною установою Уповнова-
женому суб'єкту документів, визначених пунктом 3 глави 
1, пунктом 3 глави 2, пунктом 1 глави 3 розділу IV цього 
Положення, повинні бути виконані такі умови: 

1) документи, на підставі яких були відкриті рахунки у 
цінних паперах депонентам та вносились зміни до анкет 
рахунків у цінних паперах депонентів (включаючи доку-
менти, що підтверджують повноваження осіб, які мали по-
вноваження діяти від імені депонентів), усі первинні доку-
менти, що надходили від депонентів Депозитарної 
установи або органів державної влади, на підставі яких 
здійснювались депозитарні операції, документи, які 
оформлювались у процесі виконання депозитарних опе-
рацій, що передаються на зберігання Уповноваженому 
суб'єкту, повинні бути розміщені в окремих папках за кож-
ним депонентом, а у разі проведення процедури демате-
ріалізації/ забезпечення існування іменних цінних паперів 
у бездокументарній формі – за кожним емітентом.

Виписки про стан рахунків у цінних паперах депонен-
тів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки 
в цінних паперах у Депозитарній установі, що переда-
ються на зберігання: 

депозитарній установі-правонаступнику, – повинні бути 
розміщені в окремих папках за кожним депонентом; 

уповноваженому на зберігання, – повинні бути розмі-
щені в окремій папці разом з описом, засвідченим під-
писом керівника та печаткою Депозитарної установи. 

Документи разом з описом документів у кожній папці, 
крім папки з виписками про стан рахунків у цінних паперах 
депонентів, що передаються на зберігання уповноваже-
ному на зберігання, повинні бути прошиті, пронумеровані 
та засвідчені підписом керівника Депозитарної установи 
або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі від-
криття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної 
особи. На титульному аркуші мають бути зазначені назва 
«Депонент», у разі проведення процедури дематеріаліза-
ції/забезпечення існування іменних цінних паперів у без-
документарній формі – зазначені назва «Емітент», у ви-
падку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ 
– «Інститут спільного інвестування»; у випадку припинен-
ня діяльності із зберігання активів пенсійних фондів – 
«Пенсійний фонд»; повне найменування депонента – 
юридичної особи, або емітента, або ІСІ, або пенсійного 
фонду; прізвище, ім'я та по батькові депонента – фізичної 
особи; номер і дата укладення договору про відкриття/об-
слуговування рахунку у цінних паперах; у випадку припи-
нення діяльності із зберігання активів ІСІ – реквізити до-
говору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у 
випадку припинення діяльності із зберігання активів пен-
сійних фондів – реквізити договору про обслуговування 
пенсійних активів; дата завершення процедури закриття 
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рахунків депонентами/ емітентами/ІСІ/пенсійним фондом 
відповідно до вимог цього Положення;

2) якщо первинні документи були вилучені за рішення-
ми державних органів у випадках, прямо передбачених 
законами, то додатково надаються засвідчені Депози-
тарною установою копії: 

документів вилучення (за наявності); 
опису вилучених документів (за наявності); 
3) усі облікові регістри (журнали), що визначені 

нормативно-правовими актами України як обов'язкові 
при здійсненні Діяльності депозитарної установи, якщо 
вони велись Депозитарною установою у формі паперо-
вого документа, повинні бути прошиті, пронумеровані та 
засвідчені підписом керівника Депозитарної установи 
або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі від-
криття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної 
особи. На титульному аркуші повинні бути зазначені на-
зва облікового регістру (журналу) та період, за який скла-
дено цей обліковий регістр (журнал);

4) Переліки, облікові реєстри власників іменних цінних 
паперів, що складались у формі паперового документа, 
повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені під-
писом керівника Депозитарної установи або уповнова-
женої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквіда-
ційної процедури) та печаткою юридичної особи;

5) консолідований баланс за цінними паперами, що об-
ліковуються на рахунку Депозитарної установи в Цен-
тральному депозитарії цінних паперів та/або в Національ-
ному банку України відповідно до компетенції щодо обліку 
цінних паперів, визначеної Законом України «Про депози-
тарну систему України», що передається Уповноважено-
му суб'єкту, повинен відповідати даним цього рахунку. 

3. Порядок приймання Уповноваженим суб'єктом 
документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз 
даних від Депозитарної установи

1. Приймання Уповноваженим суб'єктом документів, 
облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз 
даних, копії баз даних (у випадках, встановлених під-
пунктом 1 пункту 1 глави 1 розділу V цього Положення) 
та архівів баз даних від Депозитарної установи здійсню-
ється за умови пред'явлення уповноваженим представ-
ником Депозитарної установи паспорта або документа, 
що посвідчує особу, відповідно до вимог законодавства 
та надання таких документів: 

довіреності, виданої уповноваженому представнику 
Депозитарної установи, підписаної керівником Депози-
тарної установи (ліквідатором у разі відкриття ліквідацій-
ної процедури) та засвідченої печаткою юридичної осо-
би, на здійснення відповідних дій щодо передання 
Уповноваженому суб'єкту документів, облікових реєстрів 
власників іменних цінних паперів, копії баз даних, баз да-
них та архівів баз даних; 

двох примірників акта приймання-передавання доку-
ментів, облікових реєстрів власників іменних цінних папе-
рів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, засвід-
чених підписом керівника Депозитарної установи або 
уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття 
ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи; 

опису документів, облікових реєстрів власників імен-
них цінних паперів, баз даних, копії баз даних та архівів 
баз даних, що передаються Уповноваженому суб'єкту, 

який повинен бути пронумерований, прошитий та заві-
рений підписом керівника Депозитарної установи або 
уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття 
ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. 

2. Приймання документів, баз даних, копії баз даних та 
архівів баз даних здійснюється працівником структурно-
го підрозділу Уповноваженого суб'єкта (далі – працівник 
Уповноваженого суб'єкта) у присутності уповноваженого 
представника Депозитарної установи у приміщенні Упо-
вноваженого суб'єкта:

1) при прийманні облікових реєстрів власників іменних 
цінних паперів, баз даних, копії баз даних та архівів баз 
даних виконуються такі дії: 

працівник Уповноваженого суб'єкта перевіряє відсут-
ність комп'ютерних вірусів на наданих носіях електронної 
інформації та відповідність форматів інформації на цих но-
сіях форматам, узгодженим з Уповноваженим суб'єктом; 

працівник Уповноваженого суб'єкта перевіряє наявність 
облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз 
даних, копії баз даних та архівів баз даних на відповідних 
носіях інформації відповідно до наданого опису; 

уповноважений представник Депозитарної установи 
демонструє працездатність баз даних, копії баз даних та 
архівів баз даних, що приймаються на зберігання, та на-
дає всі необхідні з цього питання пояснення;

2) при прийманні документів працівник Уповноважено-
го суб'єкта повинен: 

перевірити наявність усіх документів і папок з доку-
ментами відповідно до опису наданих документів; 

перевірити відповідність наданих документів вимогам 
пункту 2 глави 2 цього розділу; 

шляхом вибіркового порівняння здійснити перевірку 
документів у наданих папках на відповідність опису до-
кументів у цих папках.

3. У разі відповідності наданих документів, облікових 
реєстрів власників іменних цінних паперів, баз даних, ко-
пії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз да-
них відбувається їх передання Уповноваженому суб'єкту, 
що оформлюється актом приймання-передавання, який 
складається у трьох примірниках. Один примірник цього 
акта залишається в Уповноваженого суб'єкта, інші два 
примірники надаються уповноваженому представнику 
Депозитарної установи, що підтверджується його підпи-
сом на зворотному боці акта приймання-передавання, 
який залишається в Уповноваженого суб'єкта. 

4. У разі невідповідності наданих документів, облі-
кових реєстрів власників іменних цінних паперів, баз 
даних, копії баз даних, архівів баз даних, консолідова-
ного балансу вимогам цього Положення працівник 
Уповноваженого суб'єкта повертає їх та надає уповно-
важеному представнику Депозитарної установи пись-
мові пояснення з обґрунтуванням причин відмови в їх 
прийманні. Депозитарна установа повинна виправити 
вказані помилки та повторно надати документи, облі-
кові реєстри власників іменних цінних паперів, бази 
даних, копії баз даних, архіви баз даних, консолідова-
ний баланс протягом десяти робочих днів з дати вру-
чення пояснення про причини відмови у прийманні до-
кументів, облікових реєстрів власників іменних цінних 
паперів, баз даних, копії баз даних, консолідованого 
балансу та архівів баз даних. 
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Факт отримання письмової відмови Уповноваженого 
суб'єкта у прийманні документів, облікових реєстрів 
власників іменних цінних паперів, копії баз даних, баз 
даних та архівів баз даних уповноважений представник 
Депозитарної установи підтверджує підписом на копії 
цієї відмови, що залишається в Уповноваженого 
суб'єкта. 

Якщо протягом встановленого законодавством 
строку Депозитарною установою (ліквідатором у разі 
відкриття ліквідаційної процедури) не були надані не-
обхідні документи, облікові реєстри власників імен-
них цінних паперів, бази даних, копії баз даних, кон-
солідований баланс та архіви баз даних, 
Уповноважений суб'єкт зобов'язаний після закінчення 
цього строку повідомити орган ліцензування про факт 
відмови у прийманні документів, облікових реєстрів 
власників іменних цінних паперів, баз даних, копії баз 
даних, консолідованого балансу та архівів баз даних 
з наданням копії отриманої уповноваженим представ-
ником Депозитарної установи письмової відмови у 
прийманні. 

5. У разі невідповідності або втрати документів, пе-
редання яких передбачено цим Положенням, в акті їх 
приймання-передавання повинні міститись відомості 
про невідповідність або про фактичну відсутність до-
кументів, які мали бути передані уповноваженому на 
зберігання відповідно до вимог цього Положення, але 
не були передані у зв`язку з їх втратою, із зазначенням 
переліку таких документів. Депозитарна установа по-
винна надати уповноваженому на зберігання копії до-
кументів, якими встановлюється факт втрати Депози-
тарною установою частини документів, а саме акт 
(акти) про втрату документів. Надалі, з метою забез-
печення реалізації прав власності на цінні папери, що 
обліковувалися в системі депозитарного обліку Депо-
зитарної установи та належали депонентам, які не за-
крили свої рахунки у цінних паперах і за якими втраче-
ні визначені в акті приймання-передавання документи 
щодо їх ідентифікації, у разі звернення цих осіб (інших 
осіб, які отримали ці цінні папери відповідно до зако-
нодавства) до уповноваженого на зберігання ідентифі-
кація таких депонентів уповноваженим на зберігання 
здійснюватиметься відповідно до облікових даних, що 
містяться у переданих йому Депозитарною установою 
базах даних.

6. Депозитарна установа (ліквідатор у разі відкриття 
ліквідаційної процедури) несе відповідальність за досто-
вірність документів, опису документів, баз даних та архі-
вів баз даних, що передаються Уповноваженому суб'єкту, 
відповідно до законодавства. 

VI. Порядок зарахування цінних паперів, що об-
ліковувались у Депозитарної установи (зберігача 
цінних паперів, що провадив професійну діяль-
ність на фондовому ринку – депозитарну діяль-
ність, а саме депозитарну діяльність зберігача цін-
них паперів відповідно до Закону України «Про 
Національну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні») на 
незакритих власниками рахунках у цінних паперах, 
на їх рахунки у цінних паперах у обраних ними де-
позитарних установах 

1. У разі звернення до уповноваженого на зберіган-
ня власника цінних паперів, що зберігаються в упо-
вноваженого на зберігання на Рахунку (або особи, 
яка отримала ці цінні папери внаслідок спадкування, 
правонаступництва чи за рішенням суду) (далі – влас-
ник), або уповноваженої ним особи, уповноважений 
на зберігання перевіряє повноваження особи, що 
звернулася до нього, та надає їй виписку про стан ра-
хунку у цінних паперах власника цих цінних паперів, 
підготовлену Депозитарною установою або зберіга-
чем цінних паперів, що провадив професійну діяль-
ність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, 
а саме депозитарну діяльність зберігача цінних папе-
рів відповідно до Закону України «Про Національну 
депозитарну систему та особливості електронного 
обігу цінних паперів в Україні» (далі – Зберігач). Облік 
видання виписок про стан рахунку у цінних паперах, 
що зберігаються в уповноваженого на зберігання, ве-
деться уповноваженим на зберігання відповідно до 
його внутрішніх документів. 

У разі втрати або несанкціонованого знищення випис-
ки про стан рахунку у цінних паперах власника цих цін-
них паперів, підготовленої Депозитарною установою або 
Зберігачем, уповноважений на зберігання може надати 
власнику або уповноваженій ним особі інформаційну до-
відку про стан рахунку у цінних паперах власника цих 
цінних паперів, сформовану на підставі інформації з бази 
даних, що надавалась йому Депозитарною установою/
Зберігачем, засвідчену підписом керівника уповноваже-
ного на зберігання та печаткою юридичної особи (далі – 
виписка про стан рахунку у цінних паперах).

2. Після отримання виписки про стан рахунку у цінних 
паперах, наданої уповноваженим на зберігання, власник 
або уповноважена ним особа має: 

звернутися до обраної ним депозитарної установи, 
яка має рахунок у цінних паперах в уповноваженого на 
зберігання; 

відкрити в цій депозитарній установі рахунок у цінних 
паперах відповідно до вимог законодавства України (у 
разі його відсутності); 

надати цій депозитарній установі розпорядження про 
зарахування на рахунок у цінних паперах власника прав 
на цінні папери, що зазначені у виписці. Якщо у виписці 
про стан рахунку у цінних паперах зазначені права на 
цінні папери різних випусків, то власник або уповноваже-
на ним особа повинен надати депозитарній установі роз-
порядження на зарахування прав на цінні папери окремо 
за кожним випуском; 

надати уповноваженому на зберігання розпоряджен-
ня про переказ цінних паперів, права на які облікову-
вались на рахунку у цінних паперах власника у Депо-
зитарній установі, з Рахунку на рахунок обраної 
власником депозитарної установи з метою подальшо-
го зарахування прав на ці цінні папери на рахунок у 
цінних паперах, відкритий власнику у обраній ним де-
позитарній установі. Якщо у виписці про стан рахунку 
у цінних паперах зазначені права на цінні папери різ-
них випусків, то власник або уповноважена ним особа 
повинен надати уповноваженому на зберігання розпо-
рядження про переказ цінних паперів окремо за кож-
ним випуском.
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3. Після одержання від власника або уповноваже-
ної ним особи розпорядження про зарахування прав 
на цінні папери обрана власником депозитарна уста-
нова повинна надати уповноваженому на зберігання 
розпорядження про переказ зазначених цінних папе-
рів з Рахунку на рахунок у цінних паперах, відкритий 
цій депозитарній установі в уповноваженого на збері-
гання. 

Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих 
днів з дня отримання розпорядження про переказ цін-
них паперів від власника або уповноваженої ним особи 
та розпорядження про переказ цих цінних паперів від 
обраної ним  депозитарної установи повинен здійснити 
переказ цих цінних паперів з Рахунку на рахунок у цін-
них паперах обраної власником депозитарної установи 
та складання і надання їй довідки з рахунку у цінних 
паперах.

4. Обрана власником депозитарна установа протягом 
1 робочого дня з дня отримання від уповноваженого на 
зберігання довідки з рахунку у цінних паперах, зазначе-
ної у пункті 3 цього розділу, повинна зарахувати права на 
зазначені цінні папери на рахунок у цінних паперах свого 
депонента.

5. Після зарахування прав на цінні папери на рахунок 
депонента депозитарна установа повинна повідомити 
його про це та надати виписку про стан його рахунку у 
цінних паперах. 

6. У разі звернення до уповноваженого на зберігання 
емітента, яким укладено договір про відкриття/обслуго-
вування рахунків власникам з новою депозитарною уста-
новою, емітент та уповноважений на зберігання повинні 
вчинити дії, передбачені пунктами 15, 16 розділу V По-
ложення про порядок забезпечення існування іменних 
цінних паперів у бездокументарній формі, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 
року за № 241/25018.

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової 
діяльності                                                І.Курочкіна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

15.04.2014  м. Київ  № 474

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
29 квітня 2014 року за № 464/25240

 
Про внесення змін до нор-
мативно-правового акта 

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 7, пункту 
13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», статей 23 – 25 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Унести до Положення про порядок реєстрації змін 

до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на 
фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 04 серпня 2009 року № 884, зареєстрованого  
в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за  
№ 818/16834, такі зміни:

1) у пункті 1 розділу І слова «, Закону України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» виключити;

2) у розділі ІV:
в абзаці шостому пункту 1 слова «кошти (валютні цін-

ності)» замінити словами «валютні цінності (крім цінних 
паперів, виражених у гривні)»;

у пункті 2 слово «робочих» замінити словом «кален-
дарних»; 

пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Зареєстровані примірник змін до правил фондо-

вої біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі 
деривативів та зразкова форма деривативу поверта-
ються фондовій біржі після пред’явлення копії платіж-
ного документа про перерахування плати за реєстрацію 
змін до правил фондової біржі у розмірі, встановленому 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 08 листопада 2011 року № 1615 «Про 
встановлення розмірів плати за надання Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку адміні-
стративних послуг», зареєстрованим у Міністерстві юс-
тиції України 02 грудня 2011 року за № 1394/20132, та 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 року № 1097 «Деякі питання надання Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку плат-
них адміністративних послуг»;

3) у тексті Положення, крім пункту 6 розділу ІV, слова 
«Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в 
усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках. 

2. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забез-
печити:

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

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опубліку-
вання цього рішення в офіційному друкованому виданні 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
та оприлюднення на офіційному сайті Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

Р І Ш Е Н Н Я
15.04.2014  м. Київ  № 475

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
07 травня 2014 року за № 475/25262

 
Про затвердження Типової 
форми договору між тим-
часовим адміністратором 
професійного учасника де-
позитарної системи Украї-
ни та Національною комісі-
єю з цінних паперів та 
фондового ринку

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 
13 статті 8, частини першої статті 112 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 

Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Типову форму договору між тимчасо-

вим адміністратором професійного учасника депозитар-
ної системи України та Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

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

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

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

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

Голова Комісії            Д.Тевелєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку 
15 квітня 2014 року № 475
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
07 травня 2014 року
за № 475/25262 

Типова форма договору
між тимчасовим адміністратором професійного 

учасника депозитарної системи України та Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку

1. Загальні положення
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку в особі _________________________ (далі – Комісія)
(посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи)

з одного боку та тимчасовий адміністратор професій-
ного учасника депозитарної системи України, що є неза-
лежним експертом _______________________________

                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 
(далі – тимчасовий адміністратор), з іншого боку укла-

ли цей Договір, керуючись статтями 111 та 112 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» та на підставі рішення Комісії від 
___________ № ____ «Про призначення тимчасового 
адміністратора професійного учасника депозитарної 
системи України _______________________________».
(найменування професійного учасника депозитарної системи України)

2. Під терміном «сторони» у цьому Договорі визнача-
ються Комісія та тимчасовий адміністратор.

ІІ. Предмет Договору
Цим Договором визначаються права, обов’язки та від-

повідальність призначеного Комісією тимчасового адмі-
ністратора _____________________________________

                                               (найменування професійного 
_____________________________________ та Комісії.

учасника депозитарної системи України)
ІІІ. Права та обов’язки сторін
1. Тимчасовий адміністратор з дати прийняття рішен-

ня Комісії, але не пізніше наступного робочого дня після 
його призначення, протягом строку, визначеного цим До-
говором, має повноваження та виконує обов’язки органів 
професійного учасника депозитарної системи України __
_______________________________________________
(найменування професійного учасника депозитарної системи України)

визначені його статутом.
2. Тимчасовий адміністратор має право:
1) на оплату праці, яка проводиться згідно з цим До-

говором за рахунок коштів _________________________
______________________________________________;
(найменування професійного учасника депозитарної системи України)

2) для забезпечення здійснення своїх повноважень за-
лучати спеціалістів, оплата праці яких проводиться від-
повідно до укладених з ними договорів за рахунок коштів 
______________________________________________.
(найменування професійного учасника депозитарної системи України)

3. Тимчасовий адміністратор зобов’язаний:
1) протягом строку дії цього Договору діяти в інтересах 

професійного учасника депозитарної системи України __
______________________________________________

(найменування професійного учасника
______________________________________________;

депозитарної системи України)
2) вживати заходів для збереження майна професій-

ного учасника депозитарної системи України та недопу-
щення неправомірних витрат;

3) сприяти усуненню підстав, відповідно до яких прийма-
лося рішення про призначення тимчасового адміністрато-
ра, у разі прийняття такого рішення згідно з пунктами 1-3, 
5-7, 9, 11 частини першої статті 111 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

4. Тимчасовий адміністратор не має права:
1) приймати прямо або опосередковано будь-які по-

слуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересова-
них у вчиненні будь-яких дій, пов’язаних з призначенням 
тимчасового адміністратора;

2) використовувати або дозволяти використовувати 
майно, яке тимчасовий адміністратор має право контро-
лювати, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;



15

№101, 30 травня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3) розголошувати інформацію про професійну діяль-
ність професійного учасника депозитарної системи Укра-
їни, якщо це не пов’язано з виконанням повноважень 
тимчасового адміністратора.

5. Комісія має право:
1) отримувати від тимчасового адміністратора звіти 

про виконання ним визначених цим Договором функцій;
2) вимагати від тимчасового адміністратора подання 

позачергових звітів про діяльність відносно професійно-
го учасника депозитарної системи України; 

3) припинити повноваження тимчасового адміністра-
тора або усунути його від виконання обов’язків шляхом 
прийняття відповідного рішення.

6. Комісія зобов’язана протягом строку дії цього Дого-
вору здійснювати контроль за відповідністю тимчасового 
адміністратора вимогам, встановленим законодавством.

IV. Відповідальність сторін
1. За невиконання або неналежне виконання визна-

чених цим Договором обов’язків сторони несуть відпові-
дальність згідно із законом та цим Договором. 

2. Невиконання або неналежне виконання тимчасо-
вим адміністратором своїх повноважень, що завдало 
збитків професійному учаснику депозитарної системи 
України або іншим учасникам ринку цінних паперів, є під-
ставою для припинення виконання обов’язків тимчасо-
вого адміністратора та відшкодування за його рахунок у 
повному обсязі завданих збитків.

3. Спори, що виникають між сторонами у зв’язку з ви-
конанням умов цього Договору, вирішуються в порядку, 
встановленому законодавством України.

V. Строк дії Договору
Цей Договір набирає чинності з дати прийняття рішен-

ня Комісії від ___________ № ____ «Про призначення 
тимчасового адміністратора професійного учасника де-
позитарної системи України ______________________

                                                           (найменування професійного
___________________________________________» 

та діє до дати прийняття Комісією рішення
учасника депозитарної системи України)

про припинення повноважень тимчасового адміністра-
тора або про його усунення від виконання обов’язків.

VI. Прикінцеві положення
1. Цей Договір укладено у трьох примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін 
та професійного учасника депозитарної системи України.

2. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за 
письмовою згодою сторін. 

3. Питання, які не врегульовані цим Договором, регу-
люються законодавством України, у тому числі 
нормативно-правовими актами Комісії. 

VII. Місцезнаходження та реквізити сторін
Комісія: Тимчасовий адміністратор:
_______________ _________________________ 

(повне найменування, місцезнаходження, (прізвище, ім’я, по батькові, 
___________________ ___________________________

посада, прізвище, ім’я, по батькові місце проживання, підпис)
______________________________________________

уповноваженої особи, підпис)
М.П.

Директор департаменту 
регулювання депозитарної 
та клірингової діяльності                       І.Курочкіна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

15.04.2014  м. Київ  № 476

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
07 травня 2014 року за № 486/25263

 
Про затвердження Вимог 
до особи, яка може бути 
призначена тимчасовим 
адміністратором професій-
ного учасника депозитар-
ної системи України

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 
13 статті 8 та статті 112 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» 

Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Вимоги до особи, яка може бути призна-

чена тимчасовим адміністратором професійного учасни-
ка депозитарної системи України, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

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

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

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

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

Голова Комісії          Д.Тевелєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
15 квітня 2014 року № 476
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
07 травня 2014 року
за № 476/25263 

Вимоги 
до особи, яка може бути призначена тимчасовим 

адміністратором професійного учасника 
депозитарної системи України

I. Загальні положення
1. Ці Вимоги встановлюють вимоги до особи, яка може 

бути призначена Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку (далі – Комісія) тимчасовим адміні-
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стратором професійного учасника депозитарної системи 
України (далі – тимчасовий адміністратор).

2. Тимчасовим адміністратором Центрального депо-
зитарію цінних паперів може бути призначена лише осо-
ба, яка відповідає таким вимогам:

має громадянство України;
має повну вищу економічну чи юридичну освіту не 

нижче кваліфікаційного рівня «магістр»;
має сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з 

безпосереднім провадженням професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарної діяльності, та у разі 
провадження Центральним депозитарієм цінних паперів 
клірингової діяльності – сертифікат на право здійснення 
дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням профе-
сійної діяльності на фондовому ринку – клірингової ді-
яльності;

має досвід роботи на вищих керівних посадах у про-
фесійних учасниках депозитарної системи України не 
менше ніж 10 років;

не позбавлялась права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю протягом останніх 10 років;

попередня діяльність особи на керівних посадах у про-
фесійних учасниках депозитарної системи України не 
призвела до призначення тимчасового адміністратора;

попередня діяльність особи на керівних посадах у 
професійних учасниках депозитарної системи України 
не призвела до анулювання відповідних ліцензій на фон-
довому ринку або анулювання сертифікатів на право 
здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім проваджен-
ням професійної діяльності на фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності;

не була притягнута до адміністративної відповідаль-
ності за порушення вимог законодавства на ринку цінних 
паперів;

не була звільнена на вимогу державного органу та на 
підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України;

відсутня в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням те-
рористичної діяльності або стосовно яких застосовано 
міжнародні санкції.

3. Тимчасовим адміністратором депозитарної устано-
ви може бути призначена лише особа, яка відповідає та-
ким вимогам:

має громадянство України або є іноземцем, який 
перебуває в Україні на законних підставах на період 
роботи;

має повну вищу економічну чи юридичну освіту не 
нижче кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;

має сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з 
безпосереднім провадженням професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарної діяльності та діяльнос-
ті з торгівлі цінними паперами (у випадку провадження 
депозитарною установою діяльності з торгівлі цінними 
паперами);

має досвід роботи на керівних посадах у професійних 
учасниках депозитарної системи України не менше ніж 5 
років;

не позбавлялась права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю протягом останніх 5 років;

попередня діяльність особи на керівних посадах у про-
фесійних учасниках депозитарної системи України не 
призвела до призначення тимчасового адміністратора;

попередня діяльність особи на керівних посадах у 
професійних учасниках депозитарної системи України 
не призвела до анулювання відповідних ліцензій на фон-
довому ринку або анулювання сертифікатів на право 
здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім проваджен-
ням професійної діяльності на фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності;

не була притягнута до адміністративної відповідаль-
ності за порушення вимог законодавства на ринку цінних 
паперів;

не була звільнена на вимогу державного органу та на 
підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України;

відсутня в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням те-
рористичної діяльності або стосовно яких застосовано 
міжнародні санкції.

4. Тимчасовим адміністратором не може бути особа, яка:
є кредитором, пов’язаною особою або акціонером 

(учасником) професійного учасника депозитарної систе-
ми України. Вимоги цього абзацу в частині пов’язаної 
особи акціонера (учасника) професійного учасника де-
позитарної системи України не поширюються на праців-
ника Комісії;

має судимість, не погашену і не зняту в установлено-
му законом порядку, або є обвинуваченою особою по 
кримінальній справі.

5. Контроль за дотриманням цих Вимог здійснює Комісія.
Директор департаменту 
регулювання депозитарної 
та клірингової діяльності                      І.Курочкіна

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

 ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких нормативно-правових актів» (далі – 
Проект Рішення) розроблений відповідно до пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні».

Проектом Рішення передбачається визнати таким, що 
втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 20.10.2010 № 1589 «Про 
затвердження Типового договору про відкриття рахунку 

в цінних паперах на ім'я держави», зареєстроване у Мі-
ністерстві юстиції України 10 листопада 2010 року за  
№ 1081/18376 (зі змінами).

Пропозиції та зауваження до проекту Рішення просимо 
надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 30 (департамент регулювання депозитарної та 
клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua ; 
yana.tashlykova@nssmc.gov.ua).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 
http://www.nssmc.gov.ua/.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, 
становить 10 робочих днів з дати оприлюднення проекту 
рішення.

Т. в. о. Голови Комісії                                 А. Амелін

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекта 

регуляторного  акту
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких нормативно-правових актів» (далі – 
Проект Рішення) розроблений відповідно до пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні».

Проектом Рішення передбачається визнати такими, 
що втратили чинність, такі рішення Комісії: 

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 30 липня 1999 року № 156 «Про затвер-
дження Інструкції про порядок видачі, обліку, зберігання 
та знищення бланків сертифікатів цінних паперів», заре-
єстроване у Міністерстві юстиції України 19 серпня 1999 р. 
за № 571/3864 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 29 червня 2006 року № 446 «Щодо поряд-
ку ведення реєстру власників звичайних та структурова-
них іпотечних облігацій», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 9 вересня 2006 р. за № 1043/12917 (зі 
змінами). 

Пропозиції та зауваження до проекту Рішення просимо 
надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 30 (департамент регулювання депозитарної та 
клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua ; 
yana.tashlykova@nssmc.gov.ua).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
- http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, 
становить 10 робочих днів з дати оприлюднення проекту 
рішення.

Т. в. о. Голови Комісії                                 А. Амелін

Повідомлення
 про оприлюднення проекту 

регуляторного акта
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України 

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», пункту 20 частини другої статті 6 Закону 
України «Про запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму», підпункту 40 пункту 4 
Положення про Національну комісію з цінних паперів 
та фондового ринку, затвердженого Указом Прези-
дента України від 23.11.2011 № 1063/2011, Вимог до 
кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансо-
вого моніторингу, відповідального за проведення фі-

нансового моніторингу, затверджених Наказом Мініс-
терства фінансів України 24.12.2013 № 1118, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 січ-
ня 2014 за № 108/24885, та з метою організації про-
ходження професійної підготовки працівника суб'єкта 
первинного фінансового моніторингу, відповідально-
го за проведення фінансового моніторингу Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) розробила проект рішення «Про за-
твердження Порядку проходження професійної підго-
товки працівника суб'єкта первинного фінансового 
моніторингу, відповідального за проведення фінансо-
вого моніторингу».

Зазначеним проектом регуляторного акта передба-
чається визнати таким, що втратило чинність, рішен-
ня Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10 грудня 2003 року № 562 «Про затвер-
дження Порядку організації професійної підготовки 
фахівців з питань фінансового моніторингу професій-
них учасників ринку цінних паперів», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 10 лютого 2004 року за 
№ 176/8775 (зі змінами), та затвердити Порядок про-
ходження професійної підготовки працівника суб'єкта 
первинного фінансового моніторингу, відповідально-
го за проведення фінансового моніторингу (далі – По-
рядок).

Зазначеним Порядком передбачається:
передбачити 3 етапи організації професійної підготов-

ки працівника суб'єкта первинного фінансового моніто-
рингу, відповідального за проведення фінансового моні-
торингу, у професійних учасниках ринку цінних паперів;

встановити, що термін дії кваліфікаційного посвідчен-
ня фахівця з питань фінансового моніторингу становить 
3 роки;

уточнити, що особа, яка вперше претендує на  
отримання кваліфікаційного посвідчення фахівця з 
питань фінансового моніторингу професійних учасни-
ків ринку цінних паперів, повинна пройти курс довго-
строкового навчання (не менше 72 годин), після за-
кінчення його строку дії – курс короткострокового 
навчання.

Таким чином, прийняття зазначеного проекту регу-
ляторного акту буде сприяти зменшенню фінансового 
навантаження на фізичних осіб та спрощенню проце-
дури проходження професійної підготовки працівника 
суб'єкта первинного фінансового моніторингу,  
відповідального за проведення фінансового моніто-
рингу.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту 
рішення Комісії надсилаються поштою на адресу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку: 01010, м.Київ, вул.Московська, 8, департамент ана-
лізу, стратегії та розвитку законодавства та на 
електронну адресу svitlana.shelyahina@nssmc.gov.ua.

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, можуть на-
давати свої зауваження та пропозиції поштою за вище-
зазначеною адресою Комісії.

Проект цього регуляторного акта та аналіз його регу-
ляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
– http://www.nssmc.gov.ua.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, становить 1 місяць з дати оприлюднення 
проекту вищезазначеного регуляторного акта.

Голова Комісії                                       Д. Тевелєв

Повідомлення 
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта
Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7 За-

кону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні» Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) проводить 
сертифікацію фахівців на право здійснення професій-
ної діяльності на фондовому ринку. З метою вдоскона-
лення процесу сертифікації осіб, що здійснюють про-
фесійну діяльність з цінними паперами в Україні 
розроблено проект рішення «Про затвердження Змін 
до Положення про сертифікацію фахівців з питань 
фондового ринку».

Зазначеним проектом регуляторного акта передбача-
ється уточнити деякі вимоги щодо сертифікації осіб, зо-
крема:

уточнюється, що сертифікації підлягає керівник 
юридичної особи (крім банків, за наявності заступни-
ка керівника банку або члена колегіального виконав-
чого органу, який згідно з розподілом обов'язків відпо-
відно до внутрішніх документів банку відповідає за 
здійснення банком професійної діяльності на фондо-
вому ринку);

дещо змінити перелік документів, що подаються для 
отримання сертифіката, та уточнити саму процедуру по-
дачі, зокрема, документи подаються особисто або над-
силаються поштою до структурного підрозділу, відпові-
дального за реєстрацію вхідної кореспонденції в Комісії;

розширено перелік підстав для повернення докумен-
тів заявнику без розгляду;

спрощено процес подачі інформації щодо змін у ві-
домостях стосовно трудової діяльності фізичної осо-
би, яка має сертифікат, якщо вона входить до пере-
ліку сертифікованих осіб ліцензіата, що безпосередньо 
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних 
паперів.

Основною метою, на досягнення якої спрямований 
зазначений проект, є сприяння підвищенню ефектив-
ності проведення сертифікації, підвищенню відпові-
дальності за здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів та запобігання порушенням за-
конодавства України про цінні папери сертифіковани-
ми особами.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рі-
шення Комісії надсилаються поштою на адресу Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м.Київ, вул.Московська, 8, департамент аналізу, 
стратегії та розвитку законодавства та на електронну 
адресу svitlana.shelyahina@nssmc.gov.ua.

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, можуть на-
давати свої зауваження та пропозиції поштою за вище-
зазначеною адресою Комісії.

Проект цього регуляторного акта та аналіз його регу-
ляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
– http://www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 1 місяць з дати оприлюднення проекту вище-
зазначеного регуляторного акта.

Голова Комісії                                           Д. Тевелєв

Повідомлення
 про оприлюднення проекту 

регуляторного акта
Проект рішення «Про внесення змін до рішення 

ДКЦПФР від 13.12.2001 року № 382 «Щодо порядку 
продовження терміну дії та отримання сертифікатів 
особами, що здійснюють професійну діяльність з цінни-
ми паперами в Україні» розроблено відповідно до пунк-
ту 17 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та з метою приведення нормативно - 
правового акта у відповідність до діючого законодав-
ства.

Зазначеним проектом регуляторного акта передбача-
ється виключити пункт 1 щодо порядку продовження 
терміну дії сертифіката на право здійснення професійної 
діяльності з цінними паперами та змінити заголовок за-
значеного рішення.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рі-
шення Комісії надсилаються поштою на адресу Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м.Київ, вул.Московська, 8, департамент аналізу, 
стратегії та розвитку законодавства та на електронну 
адресу svitlana.shelyahina@nssmc.gov.ua.

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, можуть на-
давати свої зауваження та пропозиції поштою за вище-
зазначеною адресою Комісії.

Проект цього регуляторного акта та аналіз його регу-
ляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
– http://www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 1 місяць з дати оприлюднення проекту вище-
зазначеного регуляторного акта.

Голова Комісії                                           Д. Тевелєв

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Проект рішення «Про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.07.1997 року №17 «Про член-
ство професійних учасників ринку цінних паперів у сер-
тифікованих ДКЦПФР об’єднаннях» розроблено відпо-
відно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою 
приведення нормативно - правового акта у відповідність 
до чинного законодавства.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рі-
шення Комісії надсилаються поштою на адресу Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м.Київ, вул.Московська, 8, департамент аналізу, 
стратегії та розвитку законодавства та на електронну 
адресу svitlana.shelyahina@nssmc.gov.ua.

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, можуть на-
давати свої зауваження та пропозиції поштою за вище-
зазначеною адресою Комісії.

Проект цього регуляторного акта та аналіз його регу-
ляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 
http://www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 1 місяць з дати оприлюднення проекту вище-
зазначеного регуляторного акта.

Голова Комісії                                         Д. Тевелєв

ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР зупинила, скасувала, 
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Південно-Українського територіального управ-
ління, на підставі рішення НКЦПФР № 737 від 23.04.2013р. 
«Про затвердження Порядку скасування реєстрації ви-
пуску акцій»:

- зупинено обіг акцій ЗАТ «Імідж-прес» (код ЄДРПОУ: 
13923019, 65042, Одеська область, м. Одеса, вул. 7-А 
Пересипська, 2А) - розпорядження від № 13-ПУ-1-З 
від 28.05.2014 року;

- скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «БЕРЕЗІНО» 
(код ЄДРПОУ: 00855434, 68542, Одеська область, Тару-
тинський район, смт. Березине, вул. Комсомольська, 68) – 
розпорядження № 19-ПУ-1-С-А від 28.05.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Прикарпатського територіального управління, 
що діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013р. №2484 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на 
підставі рішення Комісії від 23.07.2013р. №1283 «Про де-
легування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та 
відповідно до пункту 3 Розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 травня 2013 р. за № 822/23354, 
зупинено обіг акцій ПАТ «Надвірнянське ремонтно-
транспортне підприємство» (76011, м. Івано-
Франківськ, вул. Ботанічна, 6; код за ЄДРПОУ: 03743865) 
у зв’язку з припиненням діяльності акціонерного товари-
ства шляхом його ліквідації – розпорядження № 7-ПР-1-З 
від 29.05.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Прикарпатського територіального управління, 
що діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013р. №2484 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на 
підставі рішення Комісії від 23.07.2013р. №1283 «Про де-
легування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та 
відповідно до пункту 3 Розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасова-
но реєстрацію випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
ПрАТ «Декор» (29000, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 
7; код ЄДРПОУ: 22774802), розмір статутного фонду: 
692000 грн, розділений на 69200 шт. простих іменних ак-
цій номінальною вартістю 10 грн. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій №12/22/1/11 від 05.04.2011р., видане 
Хмельницьким територіальним управлінням ДКЦПФР, 
вважати таким, що втратило чинність – розпорядження 
№ 34-ПР-4-С-А від 29.05.2014 року.

НКцПфР повідомляє про ліцензування 
на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 28.05.2014р. № 275-ЦД-1-
КУА у відношенні ТОВ «КУА АПф «фОНДОВА ПЕР-
СПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 34298330) за порушення 
вимог законодавства про цінні папери застосовано санк-
цію у вигляді анулювання ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів, а саме: 
серії АВ № 581139 від 14.04.2011р. (діяльність з управ-
ління активами).

*     *     *
Постановою про накладення санкції за правопору-

шення на ринку цінних паперів від 28.05.2014р. 
№273-ЦД-1-Т у відношенні ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТ-
МЕНТ» (код за ЄДРПОУ: 37405572) за порушення ви-
мог законодавства про цінні папери застосовано санк-
цію у вигляді анулювання ліцензій: серії АВ №0581005 
від 23.02.2011р. на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними па-
перами (брокерська діяльність); серії АВ №581006 від 
23.02.2011р. на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе-
рами (дилерська діяльність).

29.05.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНИЯ "ПРЕСТИЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 38272117
3. Місцезнаходження 03142, м. Київ, вул. Василя 

Стуса
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 38-39-145 (044) 38-39-145
5. Електронна поштова адреса info@prestige-ic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

www.prestige-ic.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Головою правлiння 27.05.2014 р. було прийнято рiшення про звiльнення 

головного бухгалтера Мудрицької Свiтлани Анатолiївни на пiдставi її зая-
ви про звiльнення за власним бажанням. Посадова особа не дала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Акцiями емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посадi 1 рiк 10 мiсяцiв.

Головою правлiння 28.05.2014 р. було прийнято рiшення про прийнят-
тя головного бухгалтера Вiтюк Євгенiя Олегiвна на пiдставi її заяви про 
прийняття. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймала посади головного 
бухгалтера ПрАТ «СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН», СК «Iнтерполiс», дирекцiя 
«України» ПрАТ «СК «УПСК» та iншi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади _____ Бридун Євгенiй Володимирович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.05.2014

(дата)

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗьКИй АВТОМОБІЛЕБУДІВНИй ЗАВОД»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товари-

ство «Запорізький автомобілебудівний завод»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне 

товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  - 25480917
1.4. Місцезнаходження емітента – 69600 м.Запоріжжя, пр.Леніна, 8
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (061)286-16-21, 

(061)286-16-21 (ф)
1.6. Електронна поштова адреса емітента – opcb@zaz.zp.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення:

2.1 Рішенням Наглядової Ради (Протокол від  27.05.2014  
№27/05/2014-1), на підставі поданої особистої письмової заяви, 
28.05.2014 припинено повноваження Голови Правління  та виведено зі 
складу Правління ПАТ «ЗАЗ»  Філіпенка Сергія Вадимовича (паспорт се-
рія СА номер 926819 виданий 12.01.1999 Комунарським РВ ЗМУ  УМВС 
України в Запорізькій області). Часткою в статутному капіталі товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Розмір пакета акцій емітента, які належать Філіпенку С.В. - 0. По-
садова особа перебувала на посаді з 23.05.2013 до 28.05.2014.

2.2. Рішенням Наглядової Ради (Протокол від  27.05.2014  
№27/05/2014-1), на підставі поданої особистої письмової заяви, Євдо-
кименка Миколу Михайловича (паспорт серія СВ номер 284687 вида-
ний 26.10.2000 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій об-
ласті) обрано Головою Правління ПАТ «ЗАЗ» з 29.05.2014. Обрання 
посадової особи відбулось у зв'язку з припиненням повноважень Голо-
ви Правління Філіпенка С.В.. Часткою в статутному капіталі товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа обрана на посаду на 5 років. Інші посади, які Єв-
докименко М.М. обіймав протягом своєї діяльності:  Перший заступник 
міністра, Голова Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
Євдокименку М.М.- 0.

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

Голова Правління                                               Євдокименко М.М.

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕР-

цІйНИй БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 
19358767
3. Місцезнаходження 
83015 м.Донецьк пр. Ватутіна, 33-А
4. Міжміський код, телефон та факс 
/062/305-12-18 /062/305-12-18
5. Електронна поштова адреса 
tcb@ucb-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

На підставі Постанови Правління Національного банку України від 
23.05.2014 №305 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» до категорії неплато-
спроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб 26.05.2014 прийнято рішення №37 про запровадження з 26.05.2014 
тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК».

Тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» запроваджено 
строком на 3 місяці з 26.05.2014 по 25.08.2014.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» призначено ди-
ректора департаменту діяльності банків Маляренко Анатолія Анатолійови-
ча (паспорт серії ВЕ номер 856171, виданий 23.07.2002р. Ясинуватським 
МРВУМВС України в Донецькій обл.), який часткою в статутному капіталі 
емiтента не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Попередні посади, які Маляренко А.А. обіймав протягом останніх п’яти 
років: 2007-2009 – Голова Правління «Український банк реконструкції та 
розвитку», 2009 – Радник голови правління «Єврогазбанк», 2009-2010 – 
Начальник Управління інвестиційного бізнесу Банк «3/4», 2010-2011 – За-
ступник директора ТОВ «Білетний рай», 2011 – директор екомічної дирекції 
ДАК «Укрвидавтипографія» (Видавництво «Київ Правда»), юрисконсульт 
ТОВ «Градстрой», з 29.12.2011-20.12.2012 – начальник інспекції, началь-
ник моніторингу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та з 21.12.2012 
Директор Департаменту моніторингу банків Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладів фізичних 
осіб на тимчасову адміністрацію в 
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

_________ Маляренко А.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 28.05.2014р.
(дата) 

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

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 2245»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента. Публічне акціонерне 
товариство «Автотранспортне підприємство 2245», 03116921,  
вул. Скворцова, б. 243, м. Запорiжжя, Заводський, Запорiзька об-
ласть, 69009, (061) 222-33-63.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 28.05.2014р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності. Приватна аудиторська фірма 
«Лінара-аудит», 22162298.

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 19.04.2013 року. Пропозиції до перелiку питань по-
рядку денного не подавались. Позачергові загальні збори не прово-
дились.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та 
результати розгляду:

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної ко-
місії. Вирішили: обрати склад та членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань проведення Зборів. Вирішили: 
прийняти рішення з питань проведення Зборів.

3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства. Вирішили: затвердити звіт 
Генерального директора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2012 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради у 2012 році, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Вирішили: затвердити 
звіт Наглядової ради за 2012 рік.

5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії. Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізійної 
комісії Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Вирішили: 
затвердити результати діяльності ПАТ, річний баланс та звіт про фі-
нансові результати за 2012 р. Збиток 2012 року покрити за рахунок 
прибутків наступних років.

У зв’язку зі збитками, рішення з 7 та 8 питання не приймалось.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та поперед-

нього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3749 3665
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1775 1826
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 182 148
Сумарна дебіторська заборгованість 366 264
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Власний капітал 274 310
Статутний капітал 309 309
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-35 1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3475 3355
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,03 -0,01

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

-0,03 -0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1236200 1236200
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯРІВСьКИй ГРАНКАР’ЄР»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ: 05470710
3. Місцезнаходження: 34240, Рівненська обл., Рокитнівський р-н,  

смт.Томашгород
4. Міжміський код, телефон та факс: (03635)26-292
5. Електронна поштова адреса: infoygk@ygk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://05470710.smida.gov.ua/em_reports
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» (прото-

кол №4 від 27.05.2014):
1) З 27.05.2014 припинено повноваженя Голови та члена Наглядо-

вої ради Товариства Рамазяна Самвела Михаковича згідно поданої 
ним заяви, згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді з 
05.12.2013. Замість члена Наглядової ПрАТ «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНК-
АРЄР» на посаду нікого не обрано, посада члена Наглядової ради є 
вакантною.

2) З 27.05.2014 звільнено Сабівчака Володимира Федоровича з посади 
Директора Товариства за власним бажанням та припинено його повнова-
ження Директора Товариства, згоди на розкриття паспортних даних осо-
бою не надано; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на 
посаді з 28.11.2008.

3) З 27.05.2014 обрано Головою Наглядової ради Товариства Овчарен-
ка Вадима Сергійовича на строк до відкликання; згоди на розкриття пас-
портних даних особою не надано; не володіє часткою у статутному капіта-
лі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років:

04.09.2009 – 25.12.2009 – Бухгалтер ТОВ «Аксіома-консалтинг»;
10.02.2010 – 07.09.2012 – Спеціаліст НКРЕУ;
10.09.2012 – 09.07.2013 – Молодший інвестиційний аналітик  

ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ»;
10.07.2013 – 31.10.2013 – Молодший інвестиційний аналітик  

ТОВ «Турстрой-Україна»;
01.11.2013 по теперішній час – Менеджер проектів ТОВ «Турстрой-

Україна»
05.12.2013 по теперішній час - член Наглядової ради ПрАТ «ЯРІВ-

СЬКИЙ ГРАНКАРЄР».
4) З 28.05.2014 обрано Рамазяна Самвела Михаковича Директором 

Товариства та наділено його повноваженнями Директора, які передбачені 
Статутом Товариства, строком на 2 роки до 28.05.2016 включно; згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років:

09.04.2008 – 30.04.2010 – Експерт відділу стратегічного планування та 
контролю управління стратегії та інвестицій ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛ-
ДИНГ»;

05.05.2010 – 07.11.2011 – Менеджер з розвитку бізнесу департаменту 
стратегічного розвитку дирекції по стратегії та інвестиціям ТОВ «НВК «Гір-
ничі машини»;

12.03.2012 по теперішній час – Менеджер з інвестицій відділу інвести-
цій департаменту стратегії бізнесу та інвестицій ТОВ «СМАРТ-
НЕРУДПРОМ»;

05.12.2013 - 27.05.2014 - член та Голова Наглядової ради ПрАТ «ЯРІВ-
СЬКИЙ ГРАНКАРЄР».

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

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

(підпис)
В.ф.Сабівчак

М.П. 27.05.2014
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВIДПОВIДАЛьНIСТю «КОВчЕГ»
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

директор __________ Шевченко В.В.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 28.05.2014
(дата)

Особлива інформація 
(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ковчег»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Місцезнаходження
01004, м.Київ, Басейна 6 ЛiтА

4. Код за ЄДРПОУ
31569627
5. Міжміський код та телефон, факс
044 230-95-92
6. Електронна поштова адреса
kovcheg@mandarin.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

28.05.2014

(дата)
2. Повідомлення _________________________________ ________
опубліковано у (номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці

kovcheg-company.kiev.ua в мережі 
Інтернет

_________

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ 
з/п

Дія 
(лістинг/

делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Найменуван-
ня фондової 

біржі
Дата дії

Вид цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія

Номі-
нальна 

вартість 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Кіль-
кість 

цінних 
паперів, 

щодо 
яких 

вчинена 
дія

частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, 

яку склада-
ють цінні 
папери, 

щодо яких 
вчинена 

дія (у 
відсотках)

Дата 
реєстрації 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстра-

цію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія

Наймену-
вання 

органу, що 
здійснив 
державну 

реєстрацію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Тип цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 лістинг ПАТ"Київська 

мiжнародна 
фондова 

бiржа"

Дата включен-
ня цінних 
паперів 

емітента у 
лістинг 

фондової біржі 
28.05.2014

Облігація 
підприєм-

ства цільова

80 2135678 1447917.29 28.05.2014 76/2/10 Державна 
комiсiя з 

цiннiх паперiв 
та фондового 

ринку

Облігація 
підприємства 

цільова 
бездокумен-
тарна іменна 

Зміст інформації:
Згiдно до Протоколу №108 Засiдання Котирувальної комiсiї ПАТ"Київська мiжнародна фондова бiржа" вiд 28.05.14 було ухвалено включити до 
другого рiвня лiстингу Облiгацiї цiльовi iменнi серiї F ТОВ "Ковчег" у кiлькостi 2135678 шт. 
Облiгацiї ТОВ "Ковчег" iменнi цiльовi безпроцентнi .  
Форма iснування цiннiх паперiв - бездокументарна .  
Номiнальна вартiсть облiгацiї 80,00 грн .  
Дата реестрацiї випуску цiнних паперiв 02.09.10. Випуск зареєстровано Державною комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. Номер свiдоцтва 
про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 76/2/10 .  
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв , щодо яких вчинена дiя , до загального розмiру конкретного випуску цiннiх паперiв 
складає 100 вiдсоткiв.  
Частка вiд розмiру статутного капiталу,яку складають цiннi папери,щодо яких вчинена дiя - 1447917,29 вiдсоткiв 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «ПІВНІчТРАНС»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05523553
3. Місцезнаходження емітента 65025, м. Одеса, 21 км Старо-

київської дороги
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482) 750-38-38, 

750-25-40
5. Електронна поштова адреса емітента severtrans@vestacorp.

com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації SEVERTRANS.AT.UA
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 роз-

ділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до 
вимог розділу III цього Положення. Рішення про зміну складу по-
садових осіб емітента 

2. Текс повідомлення
Наказом ПАТ «Північтранс» № 92/К від 28 травня 2014 року 

звільнено з посади головного бухгалтера ПАТ «Північтранс» Тар-

ковську Людмилу Василівну, паспорт КМ 205695, виданий Шев-
ченківським ВМ Приморського РВУМВС України в Одеській облас-
ті 25.02.2004р., у з’язку з переводом на посаду бухгалтера 
фінансово-економічної служби ПАТ «Північтранс». Посадова осо-
ба перебувала на посаді з 20.03.2013 року, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій 
в статутному капіталі Товариства.

Наказом ПАТ «Північтранс» № 92/К від 28 травня 2014 року 
призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ «Північтранс» 
Мамчур Інну Валеріївну, паспорт КЕ 026795, виданий Комінтернів-
ським РВУМВС України в Одеській області 01.09.1995р. Посадова 
особа призначена на невизначений строк, протягом останнiх п'яти 
рокiв своєї діяльності обіймала посади головного бухгалтера ТОВ 
«СК Петроліум». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, пакетом акцій в статутному капіталі Товариства 
не володіє.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством.

3.2. Директор - Савченко юрій Олександрович

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІчТРАНС»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРІС УКРАїНА»

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

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

I. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Коріс Україна»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20058906
1.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 03150, м. Київ, вул. Димитро-

ва, будинок 5, корпус 10 -А.
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: +380 44 239 88 00, 

+380 44 239 88 01
1.5. Електронна поштова адреса емітента: kshustorovich@coris.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://20058906.smida.gov.ua/
1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітент

II. Текст повідомлення 
Зміст інформації: 
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коріс Україна» (протокол 
№ 28052014 від 28.05.2014р.) року прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб Товариства, а саме:
1. Припинити повноваження єдиного члена Наглядової Ради Товариства 
- компанію "Коріс Інтернешнл", юридичну особу згідно з законодавством 
Франції, зареєстровану за № 342 640 422, що знаходиться за адресою: 
Франція, 75009, Париж, вул. Обер, 8, з посади Члена Наглядової Ради 
Товариства. Рішення загальних зборів про припинення повноважень 
прийнято у зв’язку із закінченням терміну повноважень посадової особи 
згідно Статуту ПрАТ «Коріс Україна».
Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі Товариства - 
99,8199.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 9 місяців.
2. Обрати єдиним членом Наглядової Ради Товариства Компанію 
"ЕПРІЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕМЕА", юридичну особу згідно з законодавством 
Франції, зареєстровану за № 342 640 422, що знаходиться за адресою: 
бульвар Маріу Вів’є Мерле, 114, м. Ліон 69003, Франція.
Строк призначення - 1 рік. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі Товариства -99,8199. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1522620

III. Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства.

Генеральний Директор
ПрАТ «Коріс Україна»                  Шусторович К.В м.п.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АСТРА ЛюКС» 

Річна інформація емітента 
за 2013 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне това-
рисвто «Астра Люкс»; 19255777; 03061, м. Київ, вул. Бориславська; 
044-497-3000.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.05.2014р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://stockmarket.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської, якою проведений 
аудит фінансової звітності: аудит не проводився.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство): Чергові загальні збори прове-
дені 31.03.2014р.

6. Інформація про дивіденди.
Згiдно рiшення загальних зборiв дивiденди не виплачуються. При-

буток пiдприємства направлений на розвиток пiдприємства.
За результатами періоду, що передував звітньому, дивiденди не на-

раховувалися та не виплачувалися.

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звіт-
ний 

попере-
дній

Усього активів 19954 28264
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5837 5687
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7718 5428
Сумарна дебіторська заборгованість 4993 8007
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 5524
Власний капітал 15810 13804
Статутний капітал 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15170 13164
Довгострокові зобов'язання 0 921
Поточні зобов'язання 4144 13539
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ "ПАРУС"
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ "ПАРУС", 02650630, 98656 Автономна
Республiка Крим - смт. Гаспра, м. Ялта Алупкiнське шосе, буд. 4, (0654)
24-72-29.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії:  30.05.2014 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://parus.prat.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

В.о. директора Остапенко Олег Миколайович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ДНIПРОМЕТАЛСЕРВIС"
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Днiпрометалсервiс";

2. Код за ЄДРПОУ: 01881051;
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпропетровськ, вул.Героїв Сталiн-

града, буд.122;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-96-01, (056) 789-96-

02;
5. Електронна поштова адреса: dmsinfo@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://01881051.smida.gov.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової ради Пиватного акціонерного това-

риства "Дніпрометалсервіс", засідання якої відбулося 28 травня 2014
року, виникла особлива інформація щодо зміни посадових осіб емітен-
та, а саме:

Припинено повноваження:
Голова правління Суліма Віктор Омелянович (особа не давала згоди

на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi з 29 квiтня
2011 року. Повноваження припинено у зв'язку з закінченням терміну
повноважень Правління Товариства. Особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не володіє акціями То-
вариства. Особа з 2004 року в Товаристві займала посаду голови прав-
ління. Особа обіймає посаду директора за сумісництвом на ТОВ ВК
"Промінь".

Член правління Швидка Ніна Михайлівна (особа не давала згоди на
розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi з 29 квiтня 2011
року. Повноваження припинено у зв'язку з закінченням терміну повнова-
жень Правління Товариства. Особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Особа не володіє акціями Товариства.
Особа з 2004 року в Товаристві займала посаду головного бухгалтера.
Особа обіймає посаду головного бухгалтера за сумісництвом на ТОВ ВК
"Промінь".

Член правління Денисова Тетяна Василівна (особа не давала згоди
на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi з 29 квiтня
2011 року. Повноваження припинено у зв'язку з закінченням терміну
повноважень Правління Товариства. Особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Особа  володіє акціями Това-
риства, частка якої складає 0,00003245%. Особа з 2004 року в Товарис-
тві займала посаду фінансового директора.

Обрано на посаду:
Голова правління Суліма Віктор Омелянович (особа не давала згоди

на розкриття паспортних даних). Особу обрано на новий строк  у зв'яз-
ку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства. Повнова-
ження особи набирають чинність з 29.05.2014 р. та діють 3 роки. Особа
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Осо-
ба не володіє акціями Товариства. Особа з 2004 року в Товаристві зай-
має посаду голови правління. Особа обіймає посаду директора за су-
місництвом на ТОВ ВК "Промінь".

Член правління Швидка Ніна Михайлівна (особа не давала згоди на
розкриття паспортних даних). Особу обрано на новий строк  у зв'язку з
закінченням терміну повноважень Правління Товариства. Повноважен-
ня особи набирають чинність з 29.05.2014 р. та діють 3 роки. Особа не
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа
не володіє акціями Товариства. Особа з 2004 року в Товаристві займала
посаду головного бухгалтера. Особа обіймає посаду головного бухгал-
тера за сумісництвом на ТОВ ВК "Промінь".

Член правління Денисова Тетяна Василівна (особа не давала згоди
на розкриття паспортних даних). Особу обрано на новий строк  у зв'яз-
ку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства. Повнова-
ження особи набирають чинність з 29.05.2014 р. та діють 3 роки. Особа
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Осо-
ба  володіє акціями Товариства, частка якої складає 0,00003245%. Осо-
ба з 2004 року в Товаристві займала посаду фінансового директора.

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

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

Голова правлiння Сулiма Вiктор Омелянович

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 25179 24816
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18070 18828
Довгострокові фінансові інвестиції --    --    
Запаси 215 307
Сумарна дебіторська заборгованість 1113 1278
Грошові кошти та їх еквіваленти 5584 4050
Власний капітал 24255 23778
Статутний капітал 21090 21090
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2567 2126
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 816 863
Поточні зобов'язання і забеспечення 108 175
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію --    --    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію (грн.) --    --    

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 210900 210900
Цінні папери
власних випусків,

загальна номінальна
вартість - -

викуплені
протягом
звітного періоду 

у відсотках від статутного
капіталу - -

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

- -
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №101, 30 травня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«КОРАЛ»
(надалі Товариство)

код за ЄДРПОУ 34486643
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства, які відбудуться 30 червня 2014р. о 19-00 за адресою: м. До-
нецьк вул.Ходаковського, 6-А, офіс 204.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться з 18.30 год. до 
19.00 год. 30 червня 2014 року за місцем проведення зборів. Для реєстра-
ції акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники 
акціонерів – доручення, посвідчене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде 
складено станом на 24 годину 24 червня 2014 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1.Обрання членів лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів Товариства.
3.Затвердження регламенту зборів.
4.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства 

шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

6. Визначення уповноваженого органу емітента якому надаються пов-
новаження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення 
змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закін-
чення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій; затвердження результатів укладання договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження 
результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову 
від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у 
разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів 
укладання договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішен-
ня, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; пись-
мового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на 
придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації 
такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друко-
ваному органі.

7. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повно-
важення: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення 
про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити 
дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізу-
ють право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належ-
них їм акцій.

З матеріалами, які виносяться на обговорення на вищевказані збори, 
можна ознайомитися в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за місцез-
находженням Товариства: м.Донецьк, вул. Ходаковського, 6-А офіс 204. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами - Голова Правління Манойло Г.Г.

Телефон для довідок: - 050 540 6339
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління                           Манойло Геннадій Геннадійович

29.05.2014

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВМІСьКГОЛОВПОСТАч»

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

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне то-

вариство «КИїВМІСьКГОЛОВПОСТАч»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 04542755
1.3. Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 3
1.4. Міжміський код, телефон та факс: 0442788420
1.5. Електронна поштова адреса: kggsnab_melnik@ukrpost.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.kggsnab.kiev.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 роз-

ділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до ви-
мог розділу III цього Положення: Зміна власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
28.05.2014 р. ПАТ «КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ» отримало пе-

релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерного товариства (зведений обліковий реєстр власників 
іменних цінних паперів), у зв’язку з чим:

- частка акціонера – фізичної особи збільшилась з 1 479 971 штук 
акцій (26,00% статутного капіталу) до 1 765 971 штук акцій (31,02% 
статутного капіталу);

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

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Голова правління                 Перепадя Микола Григорович
                                            Підпис, м. п.                28.05.2014 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про розрахунки з акціонерами 
АТ ЗНКІФ «ТРАНС-ІНВЕСТ» 

(ідентифікаційний код 35289730, код ЄДРІСІ 132848) 
(надалі – «Фонд»)

Ліквідаційна комісія АТ ЗНКІФ «ТРАНС-ІНВЕСТ», відповідно до 
вимог розділу ІІ Положення про порядок припинення корпоративного 
інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР №2606 від 
19.11.2013, повідомляє учасників про порядок проведення розрахун-
ків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду (надалі – Порядок). 

1. Повне найменування Фонду: 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-

НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС-ІНВЕСТ»
2. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 16 травня 2014 

року.
3. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: добровільне 

припинення діяльності Фонду до закінчення строку та за згодою всіх 
учасників. 

4. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про 
викуп належних їм на праві власності акцій Фонду 

4.1. Порядок прийняття від учасників Фонду заявок про викуп на-
лежним їм на праві власності акцій Фонду, форма таких заявок (на-
далі – «Заявки»)

4.1.1. Протягом строку визначеного п.4.2.1. цього Порядку учас-
ники подають Заявки. Форма Заявок установлена згідно з додатком 
5 (для фізичних осіб) або додатком 6 (для 

юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та 
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердже-
ного Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (надалі – НКЦПФР) № 1338 від 30.07.2013.

Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідацій-
ної комісії визначеним у п. 7.1. цього Порядку.

4.1.2. Заявки подані від юридичних осіб - учасників повинні бути 
підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на під-
ставі довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи - акціоне-
ра. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до За-
явки повинна бути додана копія довіреності засвідчена печаткою 
юридичної особи - учасника. 

4.1.3. Заявки подані від фізичних осіб - учасників повинні бути під-
писані ним особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо За-
явка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна 
бути додана копія довіреності. 

4.2. Строк прийняття від учасників Фонду Заявок. 
4.2.1. Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки 

протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати останнього від-
правлення Порядку учасникам Фонду. 

Протягом 10 робочих днів після завершення строку прийняття за-
явок від учасників Фонду, опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія за-
безпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з 
наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання за-
явок учасників Фонду

4.2.2. Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники 
Фонду подадуть зазначені Заявки, строк прийняття заявок може бути 
скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

5. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з акціонера-
ми Фонду

5.1. Порядок здійснення розрахунків 
5.1.1. Для викупу акцій та проведення розрахунків Компанія з 

управління активами, що здійснює управління активами Фонду (нада-
лі – «КУА»), та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходжен-
ням Ліквідаційної комісії, або шляхом обміну документів по пошті. 

У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скороче-
но за рішенням Ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення 
строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені 
заявки, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку 
розрахунків.

5.1.2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахун-
ковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду 
визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на 
загальну кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу.

5.1.3. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен 
пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здій-

снення розрахунків такі документи: учасник Фонду - фізична особа – 
паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного но-
мера (за наявності); учасник Фонду - юридична особа – Статут, 
виписку з ЄДРПОУ, копію Протоколу про призначення керівника, до-
відку про відкриття поточного рахунку в банку; представник учасника 
Фонду – паспортний документ та документ, що підтверджує право 
особи представляти інтереси учасника. 

5.2. Умови здійснення розрахунків 
Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на 

викуп, що укладені з учасниками Фонду. 
5.3. Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій 

формі, шляхом безготівкового розрахунку цих коштів на рахунки та 
на умовах, визначених в договорах та заявках на викуп акцій.

5.4 Строки здійснення розрахунків 
Розрахунки з учасниками Фонду та викуп акцій розпочинається на 

наступний робочий день після затвердження Наглядовою радою 
Фонду проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість 
чистих активів Фонду, та не може перевищувати 3-х місяців з дати 
початку таких розрахунків Фонду, тобто розпочинаються з 15 січня 
2015 року та закінчуються 15 квітня 2015 року. 

5.5. Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації 
акцій Фонду в цінні папери іншого інститут спільного інвестування.

6. Строки та порядок проведення депонування коштів, які нале-
жать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані

6.1. Депонування коштів, які належать до виплати учасникам 
Фонду, але не були ними отримані, здійснюється відповідно до вимог 
Положення про порядок депонування коштів, несплачених учасни-
кам інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних ін-
вестиційних фондів), що ліквідуються, в зв'язку з непред'явленням 
цими учасниками до викупу, затвердженого Рішенням НКЦПФР  
№ 253 від 11.04.2006р. 

6.2. Строки проведення депонування коштів, які належать до ви-
плати учасникам Фонду, але не були ними отримані (надалі – «Депо-
нування»). 

Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку роз-
рахунків з учасниками Фонду зобов’язана з метою проведення розра-
хунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася 
за непред’явленими до викупу в установлений строк, акцій Фонду. 

6.3. Порядок проведення Депонування
Депонування здійснюється шляхом: 
- укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь 

фізичної особи - учасника Фонду з відповідним банком з подальшим 
перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів; 

- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної 
особи учасника Фонду. 

Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезна-
ходженням Ліквідаційної комісії (в місті Києві).

Сума грошових коштів, що депонується власнику акцій, повинна 
дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп акцій, з метою 
проведення розрахунків з учасниками, які пред’явили до викупу на-
лежні їм на праві власності акції Фонду в установлений строк. 

Ліквідаційна комісія зобов’язана забезпечити для всіх учасників 
Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати 
задепонованих коштів шляхом здійснення не менше ніж двох публі-
кацій в засобах масової інформації за місцезнаходженням КУА та/
або Фонду або письмово поінформувати кожного власника акцій 
Фонду. 

7. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а 
також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з 
учасниками Фонду. 

7.1. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 03150, м. Київ,  
вул. Фізкультури, буд. 30. 

7.2. Контактні телефони Ліквідаційної комісії: 044 246-68-41.
7.3. Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки 

з учасниками: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30. 
8. Інші положення
8.1. Даний Порядок складено відповідно до чинного законодав-

ства України. У випадку, якщо будь-яке положення цього Порядку 
суперечить чином законодавству України останнє підлягає застосу-
ванню замість відповідних положень цього Порядку. 

Голова Ліквідаційної комісії Фонду                 Федоров В.А.

АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИфІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй 
фОНД «ТРАНС-ІНВЕСТ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про розрахунки з акціонерами 
АТ ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» 

(ідентифікаційний код 35235947, код ЄДРІСІ 132831) 
(надалі – «Фонд»)

Ліквідаційна комісія АТ ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ», відповідно до 
вимог розділу ІІ Положення про порядок припинення корпоративного 
інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР №2606 від 
19.11.2013, повідомляє учасників про порядок проведення розрахун-
ків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду (надалі – Порядок). 

1. Повне найменування Фонду: 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ».
2. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 16 травня 2014 

року.
3. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: добровільне 

припинення діяльності Фонду до закінчення строку та за згодою всіх 
учасників. 

4. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про 
викуп належних їм на праві власності акцій Фонду 

4.1. Порядок прийняття від учасників Фонду заявок про викуп на-
лежним їм на праві власності акцій Фонду, форма таких заявок (на-
далі – «Заявки»)

4.1.1. Протягом строку визначеного п.4.2.1. цього Порядку учас-
ники подають Заявки. Форма Заявок установлена згідно з додатком 
5 (для фізичних осіб) або додатком 6 (для 

юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та 
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердже-
ного Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (надалі – НКЦПФР) № 1338 від 30.07.2013.

Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Ліквідацій-
ної комісії визначеним у п. 7.1. цього Порядку.

4.1.2. Заявки подані від юридичних осіб - учасників повинні бути 
підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на під-
ставі довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи - акціоне-
ра. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до За-
явки повинна бути додана копія довіреності засвідчена печаткою 
юридичної особи - учасника. 

4.1.3. Заявки подані від фізичних осіб - учасників повинні бути під-
писані ним особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо За-
явка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна 
бути додана копія довіреності. 

4.2. Строк прийняття від учасників Фонду Заявок. 
4.2.1. Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки 

протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати останнього від-
правлення Порядку учасникам Фонду. 

Протягом 10 робочих днів після завершення строку прийняття за-
явок від учасників Фонду, опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія за-
безпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з 
наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання за-
явок учасників Фонду

4.2.2. Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники 
Фонду подадуть зазначені Заявки, строк прийняття заявок може бути 
скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

5. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з акціонера-
ми Фонду

5.1. Порядок здійснення розрахунків 
5.1.1. Для викупу акцій та проведення розрахунків Компанія з 

управління активами, що здійснює управління активами Фонду (нада-
лі – «КУА»), та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходжен-
ням Ліквідаційної комісії, або шляхом обміну документів по пошті. 

У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скороче-
но за рішенням Ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення 
строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені 
заявки, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку 
розрахунків.

5.1.2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахун-
ковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду 
визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на 
загальну кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу.

5.1.3. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен 
пред'явити (особисто або через свого представника) за місцем здій-

снення розрахунків такі документи: учасник Фонду - фізична особа – 
паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного но-
мера (за наявності); учасник Фонду - юридична особа – Статут, 
виписку з ЄДРПОУ, копію Протоколу про призначення керівника, до-
відку про відкриття поточного рахунку в банку; представник учасника 
Фонду – паспортний документ та документ, що підтверджує право 
особи представляти інтереси учасника. 

5.2. Умови здійснення розрахунків 
Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на 

викуп, що укладені з учасниками Фонду. 
5.3. Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій 

формі, шляхом безготівкового розрахунку цих коштів на рахунки та 
на умовах, визначених в договорах та заявках на викуп акцій.

5.4 Строки здійснення розрахунків 
Розрахунки з учасниками Фонду та викуп акцій розпочинається на 

наступний робочий день після затвердження Наглядовою радою 
Фонду проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість 
чистих активів Фонду, та не може перевищувати 3-х місяців з дати 
початку таких розрахунків Фонду, тобто розпочинаються з 15 січня 
2015 року та закінчуються 15 квітня 2015 року. 

5.5. Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації 
акцій Фонду в цінні папери іншого інститут спільного інвестування.

6. Строки та порядок проведення депонування коштів, які нале-
жать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані

6.1. Депонування коштів, які належать до виплати учасникам 
Фонду, але не були ними отримані, здійснюється відповідно до вимог 
Положення про порядок депонування коштів, несплачених учасни-
кам інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних ін-
вестиційних фондів), що ліквідуються, в зв'язку з непред'явленням 
цими учасниками до викупу, затвердженого Рішенням НКЦПФР  
№ 253 від 11.04.2006р. 

6.2. Строки проведення депонування коштів, які належать до ви-
плати учасникам Фонду, але не були ними отримані (надалі – «Депо-
нування»)

Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку роз-
рахунків з учасниками Фонду зобов’язана з метою проведення розра-
хунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася 
за непред’явленими до викупу в установлений строк, акцій Фонду. 

6.3. Порядок проведення Депонування
Депонування здійснюється шляхом: 
- укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь 

фізичної особи - учасника Фонду з відповідним банком з подальшим 
перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів; 

- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної 
особи учасника Фонду. 

Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезна-
ходженням Ліквідаційної комісії (в місті Києві).

Сума грошових коштів, що депонується власнику акцій, повинна 
дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп акцій, з метою 
проведення розрахунків з учасниками, які пред’явили до викупу на-
лежні їм на праві власності акції Фонду в установлений строк. 

Ліквідаційна комісія зобов’язана забезпечити для всіх учасників 
Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати 
задепонованих коштів шляхом здійснення не менше ніж двох публі-
кацій в засобах масової інформації за місцезнаходженням КУА та/
або Фонду або письмово поінформувати кожного власника акцій 
Фонду. 

7. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а 
також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з 
учасниками Фонду

7.1. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 03150, м. Київ,  
вул. Фізкультури, буд. 30. 

7.2. Контактні телефони Ліквідаційної комісії: 044 246-68-41.
7.3. Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки 

з учасниками: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30. 
8. Інші положення
8.1. Даний Порядок складено відповідно до чинного законодав-

ства України. У випадку, якщо будь-яке положення цього Порядку 
суперечить чином законодавству України, останнє підлягає застосу-
ванню замість відповідних положень цього Порядку. 

Голова Ліквідаційної комісії Фонду                    Федоров В.А.

АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИфІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй 
фОНД «ІТТ-НЕРУХОМІСТь»
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№101, 30 травня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РIВНЕНСьКИй «ОБЛПЛЕМСЕЛЕКцЕНТР»

Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Рiвненський "Облплемселекцентр", 
00725157, вул. Садова, 1А, с. Бiла 
Криниця, Рiвненський, Рiвненська 
область, 35342, Україна, 0-362270615

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

29.05.2014

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

відсутня

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної 
особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

Приватне підприємство аудиторська 
фірма «Веріф-Аудит», 30681472

5. Інформація про загальні збори (розділ заповню-
ється у випадку, якщо емітент - акціонерне 
товариство).* Зазначається інформація про 
проведення або непроведення загальних чергових 
та позачергових зборів та у разі їх непроведення 
вказуються причини, також зазначається перелік 
питань, що розглядалися на загальних зборах, 
особи, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного, у разі проведення позачергових 
зборів зазначається особа, що ініціювала проведен-
ня загальних зборів, результати розгляду питань 
порядку денного. У разі якщо загальні збори не 
відбулися, вказуються причини

Вид загальних 
зборів - чергові. 
Дата проведення: 
30.04.2013 року. 
Кворум зборів: 
90,04% до 
загальної кількості 
голосів. Порядок 
денний:

6. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники 

фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звіт-
ний

попе-
редній

Усього активів 4181 4245
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2286 2080
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1047 1063
Сумарна дебіторська заборгованість 802 1096
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 654 792
Статутний капітал 378 378
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 152 206
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6 4
Поточні зобов'язання і забезпечення 3521 3449
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу  

0 0

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

0 0

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ "ПАРУС"
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ "ПАРУС", 02650630, 98656 Автономна
Республiка Крим - смт. Гаспра, м. Ялта Алупкiнське шосе, буд. 4, (0654)
24-72-29.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії:  30.05.2014 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://parus.prat.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

В.о. директора Остапенко Олег Миколайович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ДНIПРОМЕТАЛСЕРВIС"
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Днiпрометалсервiс";

2. Код за ЄДРПОУ: 01881051;
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпропетровськ, вул.Героїв Сталiн-

града, буд.122;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-96-01, (056) 789-96-

02;
5. Електронна поштова адреса: dmsinfo@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://01881051.smida.gov.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової ради Пиватного акціонерного това-

риства "Дніпрометалсервіс", засідання якої відбулося 28 травня 2014
року, виникла особлива інформація щодо зміни посадових осіб емітен-
та, а саме:

Припинено повноваження:
Голова правління Суліма Віктор Омелянович (особа не давала згоди

на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi з 29 квiтня
2011 року. Повноваження припинено у зв'язку з закінченням терміну
повноважень Правління Товариства. Особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не володіє акціями То-
вариства. Особа з 2004 року в Товаристві займала посаду голови прав-
ління. Особа обіймає посаду директора за сумісництвом на ТОВ ВК
"Промінь".

Член правління Швидка Ніна Михайлівна (особа не давала згоди на
розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi з 29 квiтня 2011
року. Повноваження припинено у зв'язку з закінченням терміну повнова-
жень Правління Товариства. Особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини. Особа не володіє акціями Товариства.
Особа з 2004 року в Товаристві займала посаду головного бухгалтера.
Особа обіймає посаду головного бухгалтера за сумісництвом на ТОВ ВК
"Промінь".

Член правління Денисова Тетяна Василівна (особа не давала згоди
на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посадi з 29 квiтня
2011 року. Повноваження припинено у зв'язку з закінченням терміну
повноважень Правління Товариства. Особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Особа  володіє акціями Това-
риства, частка якої складає 0,00003245%. Особа з 2004 року в Товарис-
тві займала посаду фінансового директора.

Обрано на посаду:
Голова правління Суліма Віктор Омелянович (особа не давала згоди

на розкриття паспортних даних). Особу обрано на новий строк  у зв'яз-
ку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства. Повнова-
ження особи набирають чинність з 29.05.2014 р. та діють 3 роки. Особа
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Осо-
ба не володіє акціями Товариства. Особа з 2004 року в Товаристві зай-
має посаду голови правління. Особа обіймає посаду директора за су-
місництвом на ТОВ ВК "Промінь".

Член правління Швидка Ніна Михайлівна (особа не давала згоди на
розкриття паспортних даних). Особу обрано на новий строк  у зв'язку з
закінченням терміну повноважень Правління Товариства. Повноважен-
ня особи набирають чинність з 29.05.2014 р. та діють 3 роки. Особа не
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа
не володіє акціями Товариства. Особа з 2004 року в Товаристві займала
посаду головного бухгалтера. Особа обіймає посаду головного бухгал-
тера за сумісництвом на ТОВ ВК "Промінь".

Член правління Денисова Тетяна Василівна (особа не давала згоди
на розкриття паспортних даних). Особу обрано на новий строк  у зв'яз-
ку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства. Повнова-
ження особи набирають чинність з 29.05.2014 р. та діють 3 роки. Особа
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Осо-
ба  володіє акціями Товариства, частка якої складає 0,00003245%. Осо-
ба з 2004 року в Товаристві займала посаду фінансового директора.

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

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

Голова правлiння Сулiма Вiктор Омелянович

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 25179 24816
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18070 18828
Довгострокові фінансові інвестиції --    --    
Запаси 215 307
Сумарна дебіторська заборгованість 1113 1278
Грошові кошти та їх еквіваленти 5584 4050
Власний капітал 24255 23778
Статутний капітал 21090 21090
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2567 2126
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 816 863
Поточні зобов'язання і забеспечення 108 175
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію --    --    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію (грн.) --    --    

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 210900 210900
Цінні папери
власних випусків,

загальна номінальна
вартість - -

викуплені
протягом
звітного періоду 

у відсотках від статутного
капіталу - -

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

- -



28

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №101, 30 травня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



29

№101, 30 травня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"САНАТОРIЙ "УТЬОС"
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Санаторiй "Утьос", 02650601, 98541 Автономна Республiка Крим -
селище Утьос, м.Алушта вул. Гагарiной, буд. 5, 06560-21906.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії:  29.05.2014 р.    

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.utes-crimea.com.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ТАВ-
РIЯ-АУДIТ", 25136858.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Генеральний директор Запорожану Степан Павлович

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013р.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"САНIТА"

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Ре-
монтно-будiвельне пiдприємство "Санiта", 03377314, 04050 м. Київ - м.Ки-
їв вул. Герцена, буд. 10, (044) 531-42-57.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 30.05.2014  р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: sanita.pat.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"Добсон-консалтинг", 03377314.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство) -

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Директор Шалаєв Олег Володимирович

Річна інформація емітента цінних паперів 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ГЕОТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ"
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ГЕОТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ", 02497915, 79053, Львівська
обл., Франкiвський р-н, м. Львiв, вул. Перфецького, 21, (032) 2340521.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії - 29.05.2014 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію - www.gti.emitents.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ертель-Аудит",
31145420.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн)

Голова Правління ПрАТ "ГЕОТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ"  
Наконечний М.В. 29.05.2014 р.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 27154 27068
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23862 24679
Довгострокові фінансові інвестиції --    --    
Запаси 272 329
Сумарна дебіторська заборгованість 1277 1178
Грошові кошти та їх еквіваленти 1678 849
Власний капітал 26817 26073
Статутний капітал 22970 22970
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1100 490
Довгострокові зобов'язання і забезпечення --    --    
Поточні зобов'язання і забеспечення 337 995
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 4.78885500 3.29124950

Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію (грн.) 4.78885500 3.29124950
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 229700 229700
Цінні папери
власних випусків,

загальна номінальна
вартість - -

викуплені
протягом звітного
періоду 

у відсотках від статутного
капіталу - -

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

- -

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7727 7650
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4768 3384
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 248 311
Сумарна дебіторська заборгованість 1799 2942
Грошові кошти та їх еквіваленти 278 540
Власний капітал 6468 6707
Статутний капітал 600 600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3208 3447
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1259 943
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -239 -293

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2402190 2402190

Цінні папери власних
випусків, викуплені протягом
звітного періоду

загальна
номінальна вартість  0 0

у відсотках від
статутного капіталу  0 0

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

0 0

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1215 1180
Основні засоби (за залишковою вартістю) 297 413
Довгострокові фінансові інвестиції --    --    
Запаси 24 28
Сумарна дебіторська заборгованість 807 656
Грошові кошти та їх еквіваленти 78 76
Власний капітал 1115 1078
Статутний капітал 78 78
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 343 306
Довгострокові зобов'язання і забезпечення --    --    
Поточні зобов'язання і забеспечення 100 102
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 16.14310650 -78.53403000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію (грн.) 16.14310650 -78.53403000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2292 2292
Цінні папери
власних випусків,

загальна номінальна
вартість - -

викуплені протягом
звітного періоду 

у відсотках від статутного
капіталу - -

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

- -
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ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САКСьКИй ЗАВОД БУДIВЕЛьНИХ 

МАТЕРIАЛIВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

«Сакський завод будiвельних матерiалiв»
2. Код за ЄДРПОУ: 30873397
3. Місцезнаходження: 96548, РК, Сакський район, с. Кар'єрне,  

вул. Гiрняцька, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 06563-2-42-47, 06563-2-42-47
5. Електронна поштова адреса: iot@ezsm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/30873397
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «САКСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ 

МАТЕРIАЛIВ» (Протокол вiд 26.05.2014 р.) прийнято рiшення про обрання 
членом Дирекцiї Товариства Сабiвчака Володимира Федоровича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) строком з 28.05.2014 року по 
27.05.2015 року. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: Член 
Наглядової ради ЗАТ «Євпаторiйський завод будiвельних матерiлаiв», 
старший радник Начальника Нацiональної служби посередництва та при-
мирення при Президентовi України в АР Крим, директор ПАТ «Ярiвський 
гранкар'єр», директор департаменту холдингової компанiї «Смарт- Груп», 
заступник генерального директора ДП «Кримгеологiя», комерцiйний дирек-
тор ЗАТ «Євпаторiйський завод будiвельних матерiалiв», заступник голови 
кооперативу «Гамаюн», другий секретар Сакського ГК ЛКСМ України, агро-
ном ОПХ «Копилово» НДI землеробства Київської областi. Володiє част-
кою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0003%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

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

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

Генеральний директор                                             Альошин А.О.

ПАТ «ЄВПАТОРIйСьКИй ЗАВОД 
БУДIВЕЛьНИХ МАТЕРIАЛIВ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПАТ «Євпаторiйський завод 
будiвельних матерiалiв» 

2. Код за ЄДРПОУ: 30621146
3. Місцезнаходження: 96528, РК, Сакський район, с. Каменоломня, 

Фестивальна, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: 06563 7-42-31, 06563 7-42-23, 

06563 7-42-35
5. Електронна поштова адреса: iot@ezsm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/
participant/30621146

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ «ЄВПАТОРIЙСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ 
МАТЕРIАЛIВ» (Протокол вiд 26.05.2014 р.) прийнято рiшення про обрання 
членом Правлiння Товариства Сабiвчака Володимира Федоровича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) строком з 28.05.2014 року по 
27.05.2015 року. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: Член 
Наглядової ради ЗАТ «Євпаторiйський завод будiвельних матерiлаiв», 
старший радник Начальника Нацiональної служби посередництва та при-
мирення при Президентовi України в АР Крим, директор ПАТ «Ярiвський 
гранкар'єр», директор департаменту холдингової компанiї «Смарт- Груп», 
заступник генерального директора ДП «Кримгеологiя», комерцiйний ди-
ректор ЗАТ «Євпаторiйський завод будiвельних матерiалiв», заступник 
голови кооперативу «Гамаюн», другий секретар Сакського ГК ЛКСМ Укра-
їни, агроном ОПХ «Копилово» НДI землеробства Київської областi. 
Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0052%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. 

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

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

Голова Правлiння                                                      Альошин А.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БАНК ПЕРШИЙ».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20717958.
1.3. Місцезнаходження емітента: 04112 Київ Дегтярівська, 48.
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 590-09-24.
1.5. Електронна поштова адреса емітента: info@bankpershiy.com.ua.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.bankpershiy.com.ua. 
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

На пiдставi заяви від 23.05.2014р. та рiшення Спостережної ради 
ПАТ  «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол засiдання №48 вiд 26.05.2014р.) звільнено 
з посади Голови Правлiння ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» Петрієва Андрія Аркадійо-

вича (паспорт серії СН № 064566, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві, 10.10.1995р.) з 26.05.2014р. Перебував на посаді 1 місяць. Не воло-
діє акціями ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На дату виникнення особ ливої інформації замість 
звільненої особи на посаду Голови Правлiння нікого не призначено.

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол 
засiдання №48 вiд 26.05.2014р.) тимчасово покладено обов’язки Голови 
Правління на Заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ «БАНК 
ПЕРШИЙ» Барибіна Сергія Миколайовича (паспорт серії ВВ № 838643, ви-
даний Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій обл., 04.06.1999р.) з 
27.05.2014р. до призначення нового Голови Правління ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» 
та погодження його кандидатури Національним банком України. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останнiх п’яти 
рокiв своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: липень 2008р.-по сьогодні – 
Заступник Голови Правління, член Правління ПАТ  «БАНК ПЕРШИЙ». Не во-
лодіє акціями ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ».

ПУБЛІчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕРШИй»
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На пiдставi заяви від 23.05.2014р. та рiшення Спостережної ради 
ПАТ  «БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол засiдання №48 вiд 26.05.2014р.) звільнено з 
посади Заступника Голови Правлiння-фінансового директора, члена Правлiння 
ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» Мехтієва Ельнура Оруджевича (паспорт МЕ №198440, 
виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 21.11.2002р.) з 
26.05.2014р. Перебував на посаді 1 місяць. Не володіє акціями ПАТ «БАНК 
ПЕРШИЙ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На дату виникнення особливої інформації замість звільненої особи на посаду 

Заступника Голови Правлiння-фінансового директора нікого не призначено.
3. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2. Т.в.о. Голови Правлiння Барибін С.М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.05.2014
(дата)

 1. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2245 21
 2. ПрАТ АСТРА ЛЮКС 23
 3. ПАТ БАНК ПЕРШИЙ 30
 4. ПрАТ ГЕОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 29
 5. ПрАТ ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС 27
 6. ПАТ ЄВПАТОРIЙСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ 30
 7. ВАТ ЖАЙВІР 24
 8. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 20
 9. ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 30
 10. ПАТ ЗНКІФ "ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ" 26
 11. ПАТ ЗНКІФ "ТРАНС-ІНВЕСТ" 25
 12. ПрАТ КАЛИНIВСЬКИЙ МАШЗАВОД 28
 13. ПАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 24
 14. ПрАТ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС" 23
 15. ТОВ КОВЧЕГ 22
 16. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК" 20
 17. ПрАТ КОРІС УКРАЇНА 23
 18. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ 28
 19. ПрАТ ОБЛСТОМАТПОЛIКЛIНIКА 28
 20. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 22
 21. ПАТ РIВНЕНСЬКИЙ "ОБЛПЛЕМСЕЛЕКЦЕНТР" 27
 22. ПАТ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "САНIТА" 29
 23. ПАТ РІВНЕВТОРМЕТ 28
 24. ПАТ САКСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ 30
 25. ПрАТ САНАТОРІЙ "УТЬОС" 29
 26. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КОРАЛ" 24
 27. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" 20
 28. ПрАТ ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР 21

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

НОВИНИ

НКцПфР 
вдосконалює аспекти сертифікації 

спеціалістів з фондового ринку

Прес-реліз
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) має намір вдосконалити вимоги до 
сертифікації фахівців з питань фондового ринку та спрос-
тити цю процедуру. Так, регулятор схвалив проекти рі-
шень «Про затвердження Змін до Положення про серти-
фікацію фахівців з питань фондового ринку» та «Про 
внесення змін до рішення ДКЦПФР від 13.12.2001 року 
№ 382 «Щодо порядку продовження терміну дії та отри-
мання сертифікатів особами, що здійснюють професійну 
діяльність з цінними паперами в Україні» на своєму пла-
новому засіданні 27 травня 2014 року.

«Зміни до цих двох документів внесено з метою вдо-
сконалення процесу сертифікації осіб, що здійснюють 
професійну діяльність з цінними паперами в Україні, й 
задля приведення нормативно-правових актів у відпо-
відність до чинного законодавства», – пояснив директор 
Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодав-
ства НКЦПФР Максим Лібанов.

Оновленим Положенням, зокрема, змінено перелік до-
кументів, що подаються для отримання сертифіката, – із 
необхідних одинадцяти залишилося дев’ять – для зруч-
ності аплікантів. Окрім того, копії документів, які подають-

ся на сертифікацію, та підписи заявника на документах 
мають бути засвідчені юридичною особою-роботодавцем 
або в установленому законодавством порядку. При цьому 
також спрощено процес подачі інформації до регулятора 
у разі змін у відомостях стосовно трудової діяльності фі-
зичної особи – відтепер достатньо протягом п’яти робочих 
днів з дня виникнення таких змін розкрити інформацію на 
сайті НКЦПФР; більше не потрібно особисто надавати 
такі відомості Комісії. Також Положенням розширено пе-
релік підстав для повернення документів заявнику без 
розгляду. Наприклад, якщо заявник обіймає керівну поса-
ду підприємства, якому з вини цього керівника було ану-
льовано ліцензію на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку, то такому заявнику буде відмовлено 
у праві отримати сертифікат, якщо з моменту його анулю-
вання пройшло менше двох років.

Стосовно документа щодо внесення змін до рішення 
ДКЦПФР, то регулятор запропонував змінити його назву 
на «Щодо порядку проходження навчання фахівцями з 
питань фондового ринку» й привести у відповідність до 
чинного законодавства. У такий спосіб очікується по-
легшити процес пошуку усіма зацікавленими особами 
нормативно-правових документів щодо сертифікації 
спеціалістів.

Обидва документи будуть оприлюднені на сайті регу-
лятора з метою публічного обговорення.

При подготовке раздела «Новости» использо-
ваны материалы веб-сайта НКЦБФР
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26000301018983

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26000301018983

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 14081
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
29.05.2014 р. 


