
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
29.07.2014  м. Київ  № 972

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2014 року за № 1631/26408

Про затвердження Порядку 
розпорядження коштами, 
не сплаченими учасникам 
інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з 
непред’явленням ними в 
установлений строк до ви-
купу належних їм цінних 
паперів інститутів спільно-
го інвестування, що лікві-
дуються 

Відповідно до статті 537 Цивільного кодексу України, 
статті 85 Закону України «Про нотаріат», Закону України 
«Про банки і банківську діяльність», абзацу сьомого час-
тини першої статті 2, пункту 30 частини другої статті 7 та 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», статей 39, 40, 

46, 47 Закону України «Про інститути спільного інвесту-
вання»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок розпорядження коштами, не 

сплаченими учасникам інститутів спільного інвесту-
вання у зв’язку з непред’явленням ними в установле-
ний строк до викупу належних їм цінних паперів інсти-
тутів спільного інвестування, що ліквідуються, що 
додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 11 квітня 2006 року № 253 «Про затвердження 
Положення про порядок депонування коштів, несплаче-
них учасникам (акціонерам) інститутів спільного інвесту-
вання (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), 
що ліквідуються, в зв’язку з непред’явленням цими учас-
никами (акціонерами) до викупу в установлений строк 
належних їм цінних паперів інститутів спільного інвесту-
вання», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
11 серпня 2006 року за № 972/12846.

3. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 972 від 29.07.2014 р. 
Рішення Комісії № 1577 від 25.11.2014 р. 
Рішення Комісії № 1620 від 02.12.2014 р. 
Рішення Комісії № 1708 від 16.12.2014 р. 
Рішення Комісії № 1712 від 16.12.2014 р. 
Рішення Комісії № 1713 від 16.12.2014 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№11 (2015) 19.01.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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забезпечити подання цього рішення на державну реє-
страцію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О.  Збаражська) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

Т.в.о. Голови Комісії  А. Амелін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
29 липня 2014 року № 972

Зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 24 грудня 
2014  року за № 1631/26408

Порядок
розпорядження коштами, не сплаченими учасникам 

інститутів спільного інвестування у зв’язку з 
непред’явленням ними в установлений строк до 

викупу належних їм цінних паперів інститутів 
спільного інвестування, що ліквідуються

І. Загальні положення 
1. Цей Порядок визначає процедуру депонування та 

виплату коштів, не сплачених учасникам інститутів спіль-
ного інвестування (пайових та корпоративних інвестицій-
них фондів) (далі – ІСІ), що ліквідуються, відповідно до 
законодавства України у зв’язку з непред’явленням цими 
учасниками до викупу (з метою розрахунків) належних їм 
інвестиційних сертифікатів (акцій) в установлений строк.

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

депонування – передача ліквідаційною комісією ІСІ 
(уповноваженою особою цієї комісії) (далі – ліквідаційна 
комісія) коштів, не сплачених власникам не пред’явлених 
до викупу цінних паперів ІСІ, до банку або внесення та-
ких коштів у порядку, встановленому законодавством, в 
депозит нотаріуса з метою проведення розрахунків з 
цими власниками;

документи, що підтверджують право власності, – сер-
тифікат або виписка з рахунку в цінних паперах, надана 
депозитарною установою, або інші документи, що під-
тверджують право власності на цінні папери відповідно 
до законодавства.

Інші терміни, які вживаються у цьому Порядку, засто-
совуються у значеннях, наведених у законах України та 
нормативно-правових актах Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

3. З метою розрахунків з учасниками ІСІ, що ліквідують-
ся, депонуванню підлягають кошти, які не сплачені таким 
учасникам у зв’язку з непред’явленням ними до викупу в 

установлений строк належних їм інвестиційних сертифіка-
тів (акцій) або документів, що підтверджують право влас-
ності на цінні папери відповідно до законодавства.

4. Депонування не сплачених коштів учасникам ІСІ, 
що ліквідуються, у зв’язку з непред’явленням ними в 
установлений строк належних їм цінних паперів ІСІ здій-
снюється ліквідаційною комісією відповідно до вимог 
нормативно-правових актів Комісії щодо припинення 
корпоративного інвестиційного фонду та припинення па-
йового інвестиційного фонду, а також з урахуванням ви-
мог нормативно-правових актів Міністерства юстиції 
України щодо вчинення нотаріальних дій та Національного 
банку України щодо відкриття рахунків у банках.

5. Документи, які відповідно до цього Порядку пода-
ються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (пе-
чатками), потребують такого засвідчення у разі наявнос-
ті відповідної(их) печатки (печаток). 

ІІ. Порядок, строки депонування коштів, не сплаче-
них учасникам ІСІ за не пред’явленими до викупу 
цінними паперами ІСІ

1. Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати за-
кінчення строку розрахунків з учасниками ІСІ зобов’язана 
здійснити депонування суми коштів, що залишилася за 
не пред’явленими до викупу в установлений строк цінни-
ми паперами ІСІ, шляхом:

укладання договору про відкриття поточного рахунку 
(далі – Договір) з банком з подальшим перерахуванням 
на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню;

внесення коштів, що підлягають депонуванню, в поряд-
ку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.

Ліквідаційна комісія може обрати лише один з указа-
них у цьому пункті способів депонування коштів.

2. Договір укладається за місцезнаходженням ліквіда-
ційної комісії.

Прийняття нотаріусом в депозит коштів проводиться 
за місцем виконання зобов’язання.

Укладення Договору або внесення коштів в депозит 
нотаріуса передбачає надання ліквідаційною комісією до 
банку таких документів: 

1) перелік власників іменних цінних паперів ІСІ, які не 
пред’явили до викупу в установлений строк належні їм 
іменні цінні папери ІСІ, складений ліквідаційною комісією 
в паперовому та електронному вигляді, згідно з додат-
ком 1 до цього Порядку (для документарної (бездокумен-
тарної) форми існування цінних паперів);

2) заповнений зразок бланка сертифіката цінного па-
пера відповідного ІСІ. 

Подається при документарній формі існування цінних 
паперів;

3) сертифікат якості на бланки цінних паперів для пе-
ревірки сертифікатів цінних паперів на справжність (ав-
тентичність).

Подається при документарній формі існування цінних 
паперів;

4) реєстр інвестиційних сертифікатів на пред’явника 
або документів, що підтверджують право власності на 
інвестиційні сертифікати, які не були пред’явлені до ви-
купу в установлений строк, у паперовому та електронно-
му вигляді згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Подається у разі випуску інвестиційних сертифікатів 
на пред’явника.
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3. Сума коштів, що депонується власнику цінних паперів 
ІСІ, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався 
викуп таких цінних паперів з метою проведення розрахунків 
з учасниками, які пред’явили до викупу належні їм на праві 
власності цінні папери ІСІ в установлений строк.

4. Ліквідаційна комісія зобов’язана забезпечити доступ 
до інформації про порядок депонування та виплати заде-
понованих коштів (далі – Інформація) для всіх учасників 
відповідного ліквідованого ІСІ, які не пред’явили в уста-
новлений строк до викупу (з метою розрахунків) належні 
їм цінні папери ІСІ, шляхом виконання таких заходів:

1) протягом десяти робочих днів з дати депонування 
коштів опублікувати Інформацію в офіційному друкова-
ному виданні Комісії та письмово повідомити про неї 
кожного з таких учасників ІСІ;

2) протягом п’яти робочих днів з дати депонування 
кош тів розмістити на веб-сайті компанії з управління ак-
тивами Інформацію в повному обсязі. При цьому 

Інформація повинна бути у вільному доступі на сайті 
компанії з управління активами протягом усього строку, 
на який задепоновано несплачені кошти;

3) протягом п’яти робочих днів з дати депонування 
кош тів розмістити Інформацію на сайті загальнодоступ-
ної інформаційної бази даних Комісії.

5. Інформація для власників цінних паперів ІСІ повин-
на містити: 

відомості про місце депонування коштів (реквізити 
банку та/або реквізити нотаріуса);

порядок виплати та перелік необхідних документів для 
отримання власником цінних паперів ІСІ задепонованих 
коштів.

Директор департаменту 
спільного інвестування та 
регулювання діяльності 
інституційних інвесторів                О. М. Симоненко

Додаток 1
до Порядку розпорядження коштами, не сплаченими 
учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з 
непред’явленням ними в установлений строк до викупу 
належних їм цінних паперів інститутів спільного 
інвестування, що ліквідуються
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ)

Перелік
власників іменних цінних паперів інститутів спільного інвестування, які не пред’явили до викупу в 

установлений строк належні їм іменні цінні папери інститутів спільного інвестування
________________________________________________________________________________________________

(найменування корпоративного (пайового) інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного 
інвестування)

____________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ для корпоративного інвестиційного фонду)

____________________________________________________________________________
(найменування компанії з управління активами, код за ЄДРПОУ (для пайового інвестиційного фонду))

№
 з

/п

Повне 
наймену-

вання 
юридичної 
особи або 
прізвище, 

ім’я, по 
батькові 
фізичної 

особи

Код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи або 

реєстраційний 
номер обліко-

вої картки 
платника 

податків для 
фізичної особи 
(за наявності)

Місцезнахо-
дження юри-
дичної особи 

або місце 
реєстрації 

фізичної особи
(за паспортом)

Паспортні 
дані (серія і 

номер 
паспорта, 

дата видачі 
та наймену-

вання 
органу, що 
його видав) 
для фізич-
ної особи

Вид 
цінного 
папера 

інституту 
спільного 
інвесту-
вання

Форма 
існуван-

ня 
цінного 
папера

Реквізити цінних 
паперів інституту 
спільного інвес-

тування* або 
документів, що 
підтверджують 

право власності 
на цінні папери 
інституту спіль-
ного інвестуван-

ня

Кіль-
кість 

належ-
них 

учасни-
ку 

цінних 
папе-

рів, шт.

За-
гальна 
сума 
ви-

плат, 
грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього за списком загальна сума виплат _____________________ гривень.
2                                                          Продовження додатка 1

Голова ліквідаційної комісії _______ 
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Члени ліквідаційної комісії: _________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.**
«___» ____________ 20__ року 

* Заповнюються для цінних паперів документарної форми існування.
** Печатка корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №11, 19 січня 2015 р. 

4

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Додаток 2
до Порядку розпорядження кошта-
ми, не сплаченими учасникам 
інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з непред’явленням ними в 
установлений строк до викупу 
належних їм цінних паперів інсти-
тутів спільного інвестування, що 
ліквідуються 
(підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ)

Реєстр
інвестиційних сертифікатів на пред’явника або 

документів, що підтверджують право власності на 
інвестиційні сертифікати, які не були пред’явлені до 

викупу в установлений строк 
_______________________________________________

(найменування компанії з управління активами, код за ЄДРПОУ)
_______________________________________________

(найменування пайового інвестиційного фонду)
_______________________________________________

(реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів 
спільного інвестування)

№ 
з/п

Реквізити інвестиційних сертифікатів 
або документів, що підтверджують 

право власності на інвестиційні серти-
фікати

Загальна 
сума виплат, 

гривень

1 2 3

Усього за списком загальна сума виплат ______ гривень.
Голова ліквідаційної комісії ______ 

(підпис) 
_________________
(прізвище, ініціали) 

Члени ліквідаційної комісії: ______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.
«___» ____________ 
20__ року 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
25.11. 2014  м. Київ  № 1577

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2014р. за №1602/26379

Про затвердження Змін до 
Порядку формування та 
ведення державного реє-
стру фінансових установ, 
які надають фінансові по-
слуги на ринку цінних па-
перів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 1 статті 20 Закону України «Про фінансові по-
слуги та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування та ве-

дення державного реєстру фінансових установ, які нада-
ють фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареє-
строваного у Міністерстві юстиції України 02 серпня 
2004  року за № 957/9556, що додаються.

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 
Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення НКЦПФР на офіційному сайті НКЦПФР.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування повідом-
лення про оприлюднення цього рішення в офіційному 
друкованому виданні НКЦПФР відповідно до законодав-
ства.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Назарчука. 

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
25 листопада 2014 року № 1577

Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 12 грудня 2014 року 
за № 1602/26379

Зміни до Порядку формування та ведення держав-
ного реєстру фінансових установ, які надають 

фінансові послуги на ринку цінних паперів
1. У главі 1:
пункт 1.1 після слів «професійних учасників фондово-

го ринку» доповнити словами «, у тому числі професій-
них учасників депозитарної системи,»;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:
«1.4. Заявник – юридична особа, яка подає документи 

для внесення її до Реєстру для набуття статусу фінансо-
вої установи та отримання Свідоцтва, внесення змін до 
Реєстру, переоформлення Свідоцтва, отримання витягу 
з Реєстру, дубліката Свідоцтва, виключення фінансової 
установи з Реєстру.»;

пункт 1.5 після слів «фондового ринку» доповнити 
словами «(крім банків)»;

пункт 1.6 викласти в такій редакції:
«1.6. Статусу фінансової установи набуває професій-

ний учасник фондового ринку, який отримав відповідну 
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ліцензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку або зареєстрував Правила Центрального 
депозитарію в установленому законодавством порядку 
та корпоративний інвестиційний фонд, що зареєстрова-
ний у реєстрі ІСІ з дати внесення про них запису до 
Реєстру.»; 

пункт 1.7 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.8 – 1.10 вважати відповідно 

пунктами 1.7 – 1.9.
2. У главі 2:
у пункті 2.2 слова «у форматі, визначеному Комісією» 

виключити;
пункт 2.5 викласти в такій редакції:
«2.5. До Реєстру вноситься виключно відкрита інфор-

мація, а саме:
найменування, організаційно-правова форма, код за 

ЄДРПОУ юридичної особи, вид діяльності на фондовому 
ринку; 

місцезнаходження юридичної особи;
прізвище, ініціали керівника та його посада, засоби 

зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти); 
інформація про ліцензії (серія, номер, дата видачі, 

строк дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного 
строку в бланку ліцензії)), для Центрального депозита-
рію – номер та дата рішення про реєстрацію Правил 
Центрального депозитарію, для корпоративних інвести-
ційних фондів – відомості про включення в реєстрі ІСІ 
(номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реє-
стру ІСІ, реєстраційний код за реєстром ІСІ, дата внесен-
ня до реєстру ІСІ); 

реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі); 
дати включення та виключення з Реєстру; 
підстава виключення з Реєстру; 
дата та підстава для заміни Свідоцтва;
дата та підстава для оформлення дубліката 

Свідоцтва;
дата оформлення витягу з Реєстру.»;
пункт 2.10 викласти в такій редакції:
«2.10. Комісія оприлюднює інформацію про набуття 

статусу фінансової установи на своєму офіційному веб-
сайті протягом п’яти робочих днів з дати включення такої 
установи до Реєстру.».

3. У главі 3:
пункт 3.1 викласти в такій редакції:
«3.1. Для набуття статусу фінансової установи профе-

сійний учасник фондового ринку після отримання відпо-
відної ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку, Центральний депозитарій після ре-
єстрації Комісією Правил Центрального депозитарію, 
корпоративний інвестиційний фонд за умови включення 
до реєстру ІСІ подають до Комісії заяву про включення 
до державного реєстру фінансових установ, які надають 
фінансові послуги на ринку цінних паперів, та видачу сві-
доцтва про включення до державного реєстру фінансо-
вих установ, які надають фінансові послуги на ринку цін-
них паперів, установленого зразка згідно з додатком 2 до 
цього Порядку.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної осо-
би (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо 
заява підписана не керівником юридичної особи, а ін-
шою особою, потрібно надати копію документа, який під-

тверджує повноваження цієї особи.»;
у пункті 3.2 слова «реєстраційній картці» замінити 

словом «заяві», слово «видає» замінити словом «оформ-
ляє»;

пункт 3.3 викласти в такій редакції:
«3.3. Комісія повертає заяву без розгляду, якщо:
заява підписана особою, яка не має на це повнова-

жень; 
заява оформлена з порушенням вимог цього 

Порядку;
заявник не відповідає вимогам пункту 1.5 глави 1 цьо-

го Порядку.»;
у пункті 3.4 слова «професійний учасник фондового 

ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд 
повідом ляються» замінити словами «заявник повідо-
мляється»;

у пункті 3.5 слова «професійний учасник фондового 
ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд можуть» 
замінити словами «заявник може»;

у пункті 3.6 слова «Професійний учасник фондового 
ринку та корпоративний інвестиційний фонд несуть від-
повідальність згідно з чинним законодавством» замінити 
словами «Заявник відповідає».

4. У главі 4:
назву глави доповнити словами «, видача дубліката 

Свідоцтва»;
пункти 4.1, 4.2 викласти в такій редакції:
«4.1. Заміна Свідоцтва проводиться у разі зміни 

най менування або місцезнаходження фінансової уста-
нови.

Видача дубліката Свідоцтва проводиться у разі втрати 
або пошкодження Свідоцтва.

4.2. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва у 
зв’язку зі зміною найменування або місцезнаходження 
фінансова установа зобов’язана протягом десяти робо-
чих днів з дати видачі переоформленої ліцензії (для про-
фесійного учасника фондового ринку), з дня реєстрації 
Змін до Правил Центрального депозитарію (для 
Центрального депозитарію) або внесення відповідних 
змін до реєстру ІСІ (для корпоративного інвестиційного 
фонду) подати до Комісії заяву про внесення змін до 
державного реєстру фінансових установ, які надають фі-
нансові послуги на ринку цінних паперів, та заміну свідо-
цтва про включення до державного реєстру фінансових 
установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних 
паперів, згідно з додатком 4 до цього Порядку та оригі-
нал Свідоцтва. 

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної осо-
би (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо 
заява підписана не керівником юридичної особи, а ін-
шою особою, потрібно надати копію документа, який під-
тверджує повноваження цієї особи.»;

у пункті 4.3 слово «видає» замінити словом «оформ-
ляє»;

пункт 4.5 викласти в такій редакції:
«4.5. Комісія залишає заяву без розгляду в разі, якщо 

подана заява підписана особою, яка не має на це повно-
важень, або оформлена з порушенням вимог цього 
Порядку, про що фінансовій установі протягом десяти 
робочих днів з дати отримання заяви надсилається по-
відомлення у письмовій формі (за підписом керівника 
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структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд за-
яви) із зазначенням підстав для залишення заяви без 
розгляду, та повертає наданий оригінал Свідоцтва»;

у пункті 4.6 слова «та документи» замінити словами 
«та оригінал Свідоцтва»;

пункт 4.7 викласти в такій редакції:
«4.7. У разі виникнення підстав для оформлення ду-

бліката Свідоцтва фінансова установа зобов’язана звер-
нутись до Комісії із заявою довільної форми з 
обов’язковим зазначенням повного найменування юри-
дичної особи та коду за ЄДРПОУ, а також надати копію 
інформаційного повідомлення в офіційному друковано-
му виданні Комісії про втрату Свідоцтва у разі його втра-
ти або у разі пошкодження – не придатний для користу-
вання бланк Свідоцтва.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної осо-
би (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо 
заява підписана не керівником юридичної особи, а ін-
шою особою, потрібно надати копію документа, який під-
тверджує повноваження цієї особи.»;

у пункті 4.8 слово «видає» замінити словом «оформ-
ляє»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:
«4.9. Комісія залишає заяву без розгляду в разі, якщо 

подана заява підписана особою, яка не має на це повно-
важень, та/або не надано копії інформаційного повідо-
млення в офіційному друкованому виданні Комісії про 
втрату Свідоцтва у разі його втрати або у разі пошко-
дження – не придатний для користування бланк 
Свідоцтва, про що фінансовій установі протягом десяти 
робочих днів з дати отримання заяви надсилається по-
відомлення у письмовій формі (за підписом керівника 
структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд за-
яви) із зазначенням підстав для залишення заяви без 
розгляду.».

5. У главі 5:
пункт 5.1 викласти в такій редакції:
«5.1. У разі якщо зміна відомостей, що містяться в 

Реєстрі, не пов’язана зі зміною найменування або міс-
цезнаходження, фінансова установа зобов’язана про-
тягом десяти робочих днів з дати виникнення таких 
змін подати до Комісії заяву про внесення змін до дер-
жавного реєстру фінансових установ, які надають фі-
нансові послуги на ринку цінних паперів, згідно з до-
датком 5 до цього Порядку із зазначенням відповідних 
змін. 

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної осо-
би (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо 
заява підписана не керівником юридичної особи, а ін-
шою особою, потрібно надати копію документа, який під-
тверджує повноваження цієї особи.»;

у пункті 5.2 слова «може залишити» замінити словом 
«залишає»;

у пункті 5.3 слова «та документи» виключити.
6. У главі 6:
абзаци другий та третій пункту 6.1 викласти в такій ре-

дакції:
«анулювання усіх наявних ліцензій на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку (крім випад-
ку їх анулювання у зв’язку з припиненням ліцензіата 
шляхом реорганізації в результаті перетворення);

закінчення строку дії усіх наявних ліцензій на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку (у 
разі зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) за 
умови неотримання в установленому порядку нової лі-
цензії та набрання чинності рішенням про анулювання 
безстрокових ліцензій (у разі їх наявності);»;

пункти 6.2, 6.3 викласти в такій редакції:
«6.2. У разі наявності підстав для виключення фінан-

сової установи з Реєстру така установа зобов’язана по-
дати протягом п’яти робочих днів з дати виникнення під-
став, зазначених у пункті 6.1 цієї глави, до Комісії разом 
із супровідним листом оригінал Свідоцтва для простав-
лення відмітки про виключення фінансової установи з 
Реєстру. 

У разі неподання фінансовою установою Свідоцтва до 
Комісії у вказані строки таке Свідоцтво вважається не-
дійсним.

6.3. Комісія протягом десяти робочих днів з дати ви-
никнення підстав для виключення фінансової установи з 
Реєстру виключає таку фінансову установу з Реєстру.

Комісія у той самий строк здійснює оприлюднення за-
значеної інформації на офіційному веб-сайті Комісії.».

7. Додатки 2 – 4 викласти в новій редакції, що дода-
ються.

8. Доповнити Порядок після додатка 4 новим додат-
ком 5, що додається.

У зв’язку з цим додаток 5 вважати додатком 6. 
У тексті Порядку посилання на додаток 5 замінити по-

силаннями на додаток 6.
Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними паперами
та фондових бірж  І. Устенко

«__» ______ 20__ року 
№ _________

Додаток 2
до Порядку формування та 
ведення державного реєстру 
фінансових установ, які 
надають фінансові послуги 
на ринку цінних паперів
(пункт 3.1 глави 3)
Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про включення до державного реєстру фінансових 

установ, які надають фінансові послуги на ринку 
цінних паперів, та видачу свідоцтва про включення 

до державного реєстру фінансових установ, які 
надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Прошу включити до державного реєстру фінансових 
установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних 
паперів, та видати свідоцтво про включення до держав-
ного реєстру фінансових установ, які надають фінансові 
послуги на ринку цінних паперів.
Найменування юридичної особи 
(повне та скорочене) 
Код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 
Місцезнаходження юридичної 
особи 
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Серія, номер, дата видачі, строк дії (за 
наявності зазначення відповідного стро-
ку в бланку ліцензії) ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фон-
довому ринку; для Центрального 
депозитарію – номер та дата рішення 
про реєстрацію Правил Центрального 
депозитарію; для корпоративних інвес-
тиційних фондів – номер та дата видачі 
свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ, 
реєстраційний код за реєстром ІСІ, дата 
внесення до реєстру ІСІ

Вид діяльності юридичної особи  на 
фондовому ринку
Прізвище, ім’я, по батькові 
керівника із зазначенням його 
посади
Телефон (факс, електронна пошта) 
юридичної особи 

Керівник юридичної особи _____________ 
_____________     (підпис) 
(П.І.Б.)
М. П. (за наявності)

Додаток 3
до Порядку формування та ведення державного реєстру 
фінансових установ, які надають фінансові послуги на 
ринку цінних паперів
(пункт 3.2 глави 3)

Журнал обліку виданих свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають 
фінансові послуги на ринку цінних паперів

№ 
з/п

Найме-
нуван-

ня 
юри-

дичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ  
юридич-

ної 
особи

Реєстраційні  дані 
Свідоцтва

Відмітка про отримання  
Свідоцтва

Відмітка про отримання Свідоцтва у 
зв’язку зі змінами/ Дубліката Свідо-

цтва/ Витягу з Реєстру

номер  
запису 

в 
Реєстрі

дата 
вклю-

чення в 
Реєстр

дата 
заміни 
Свідо-
цтва 

дата 
отри-
мання 
Свідо-
цтва 

П.І.Б., підпис 
особи, що отрима-

ла Свідоцтво, 
паспортні дані або 
реквізити доручен-

ня

дата отри-
мання Свідо-
цтва, дубліка-
та Свідоцтва, 

Витягу з 
Реєстру

П.І.Б., підпис особи, 
що отримала Свідо-
цтво, дублікат Свідо-
цтва, Витяг з Реєстру,  

паспортні дані або 
реквізити доручення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«__» _______ 20__ року 
№ _________

Додаток 4
до Порядку формування та 
ведення державного реєстру 
фінансових установ, які 
надають фінансові послуги 
на ринку цінних паперів
(пункт 4.2 глави 4)
Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про внесення змін до державного реєстру фінансо-

вих установ, які надають фінансові послуги на 
ринку цінних паперів, та заміну свідоцтва про 

включення до державного реєстру фінансових 
установ, які надають фінансові послуги на ринку 

цінних паперів
Прошу внести зміни до державного реєстру фінансо-

вих установ, які надають фінансові послуги на ринку цін-
них паперів, та замінити Свідоцтво про включення до 
державного реєстру фінансових установ, які надають фі-
нансові послуги на ринку цінних паперів, у зв’язку з ____
_____________________________________.

(вказати причину)
………………………………………………………………..

Найменування юридичної особи 
(повне та скорочене) 
Код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

Місцезнаходження юридичної 
особи 
Реєстраційні дані Свідоцтва 
(номер запису в Реєстрі, дата 
включення в Реєстр) 
Серія, номер, дата видачі, строк дії 
(за наявності зазначення відповід-
ного строку в бланку ліцензії) ліцен-
зії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку; 
для Центрального депозитарію  – 
номер та дата рішення про реє-
страцію Правил Центрального 
депозитарію; для корпоративних 
інвестиційних фондів – номер та 
дата видачі свідоцтва про внесен-
ня до реєстру ІСІ, реєстраційний 
код за реєстром ІСІ, дата внесення 
до реєстру ІСІ
Вид діяльності юридичної особи  
на фондовому ринку
Прізвище, ім’я, по батькові керівника 
із зазначенням його посади
Телефон (факс, електронна 
пошта) юридичної особи 

Керівник юридичної особи ___________
____ ___________                  (підпис) 
(П.І.Б.)
М. П. (за наявності)
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«___» _______ 20_ року 
№ ________

Додаток 5
до Порядку формування та 
ведення державного реєстру 
фінансових установ, які 
надають фінансові послуги 
на ринку цінних паперів
(пункт 5.1 глави 5)
Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про внесення змін до державного реєстру фінансо-

вих установ, які надають фінансові послуги на 
ринку цінних паперів

Прошу внести зміни до державного реєстру фінансо-
вих установ, які надають фінансові послуги на ринку цін-
них паперів, у зв’язку з ____________________________
______________________________________________.

(вказати причину)
………………………………………………………………..

Найменування юридичної 
особи (повне та скорочене) 
Код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 
Місцезнаходження юридичної 
особи 
Реєстраційні дані Свідоцтва 
(номер запису в Реєстрі, дата 
включення в Реєстр) 
Серія, номер, дата видачі, 
строк дії (за наявності зазна-
чення відповідного строку в 
бланку ліцензії) ліцензії на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку; для Центрального 
депозитарію – номер та дата 
рішення про реєстрацію 
Правил Центрального депози-
тарію; для корпоративних 
інвестиційних фондів – номер 
та дата видачі свідоцтва про 
внесення до реєстру ІСІ, 
реєстраційний код за реє-
стром ІСІ, дата внесення до 
реєстру ІСІ
Вид діяльності юридичної 
особи  на фондовому 
ринку
Прізвище, ім’я, по батькові 
керівника із зазначенням його 
посади
Телефон (факс, електронна 
пошта) юридичної 
особи 

Керівник юридичної особи ___________
_______ ___________               (підпис)
 (П.І.Б.)
М. П. (за наявності)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

02.12. 2014 р.  м. Київ  № 1620

Міністерство юстиції України 
за № 1614/26391 від 17.12.2014

Про внесення змін до 
Порядку надання пого-
дження на створення 
професійним учасником 
фондового ринку відо-
кремленого підрозділу 
за межами України 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України від 15 квітня 2014 № 1206-VII «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку відкриття бізнесу» та з метою при-
ведення нормативно-правових актів у відповідність до 
законодавства

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

1. Унести до Порядку надання погодження на створен-
ня професійним учасником фондового ринку відокрем-
леного підрозділу за межами України, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1583, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листо-
пада 2012 року за № 1999/22311 (далі – Порядок), такі 
зміни:

1) у тексті Порядку після слів «печаткою ліцензіата» 
доповнити словами «(за наявності)»;

2) у додатках 1, 2 до Порядку після літер «М.П.» допов-
нити словами «(за наявності)».

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 та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О.  Збаражська) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Тарасенка. 

Т.в.о. Голови Комісії  А. Амелін



№11, 19 січня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

9

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

16.12.2014  м. Київ  № 1708

Міністерство юстиції України
29.12.2014 за № 1650/26427

Про затвердження Поло-
ження щодо організації ді-
яльності банків та їх відо-
кремлених підрозділів при 
здійсненні ними професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку 

Відповідно до абзацу другого статті 3, пункту 27 части-
ни другої статті 7 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» 

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

1. Затвердити Положення щодо організації діяльності 
банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні 
ними професійної діяльності на фондовому ринку, що 
додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 16 березня 2006 року № 160 «Про затвердження 
Положення щодо організації діяльності банків та їх 
відокремлених підрозділів при здійсненні ними 
професійної діяльності на фондовому ринку та 
визнання таким, що втратило чинність, рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 18.05.99 № 104», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 
(із змінами).

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

4. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О.  Збаражська) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

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

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

Голова Комісії  Д.Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
16 грудня 2014 року № 1708 

Зареєстровано
Міністерством юстиції України
29.12.2014 за № 1650/26427

Положення щодо організації діяльності банків та їх 
відокремлених підрозділів при здійсненні ними 

професійної діяльності на фондовому ринку 
1. Це Положення регулює питання організації діяль-

ності банків та їх відокремлених підрозділів при прова-
дженні ними професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів): діяльності з торгівлі цінними па-
перами (дилерської діяльності, брокерської діяльності, 
діяльності з управління цінними паперами, андеррай-
тингу); депозитарної діяльності (депозитарної діяльності 
депозитарної установи, діяльності із зберігання активів 
інститутів спільного інвестування; діяльності із зберіган-
ня активів пенсійних фондів).

2. Банк (його відокремлений підрозділ) повинен орга-
нізувати свою професійну діяльність на фондовому рин-
ку у складі профільних структурних підрозділів, які орга-
нізаційно відокремлені від інших підрозділів банку (його 
відокремлених підрозділів), що здійснюють інші види ді-
яльності. 

Профільний структурний підрозділ банку (його відо-
кремлених підрозділів) – це підрозділ, що здійснює окре-
мий вид (види) професійної діяльності на фондовому рин-
ку на підставі внутрішнього положення про відповідний 
підрозділ за умови дотримання ним установлених законо-
давством вимог щодо здійснення такої діяльності. 

3. Внутрішнє положення про профільний структурний 
підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку 
затверджується в порядку, визначеному внутрішніми до-
кументами банку. 

Таке положення повинно містити загальні вимоги 
щодо: 

1) мети та предмета діяльності профільного структур-
ного підрозділу, які повинні передбачати здійснення та-
ким підрозділом певного виду професійної діяльності на 
фондовому ринку, з урахуванням установлених обме-
жень; 

2) наявності мінімальної кількості керівних посадових 
осіб та фахівців підрозділу, які сертифіковані в установ-
леному Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку порядку; 

3) наявності відповідного обладнання та програмно-
технічного комплексу із застосуванням електронного 
цифрового підпису; 

4) наявності відокремленого приміщення для здій-
снення окремого виду професійної діяльності на фондо-
вому ринку; 

5) обмежень на обмін інформацією з іншими підрозді-
лами банку, які не здійснюють професійну діяльність на 
фондовому ринку; 

6) обмежень на обмін інформацією з іншими підрозді-
лами банку, які здійснюють професійну діяльність на 
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фондовому ринку, у разі суміщення окремих видів цієї ді-
яльності; 

7) переліку інформації, яка не підлягає передачі до ін-
ших підрозділів банку; 

8) окремого технічного та технологічного забезпечен-
ня підрозділу; 

9) системи захисту від несанкціонованого доступу до 
інформації профільного структурного підрозділу банку; 

10) системи обмеження доступу працівників банку, які 
безпосередньо не займаються здійсненням певних видів 
професійної діяльності на фондовому ринку, до окремих 
приміщень профільних структурних підрозділів банку. 

4. Якщо банк (його відокремлений підрозділ) має де-
кілька профільних структурних підрозділів, що здійсню-
ють окремі види професійної діяльності на фондовому 
ринку, то: 

1) забороняється суміщення роботи сертифікованих 
фахівців (у тому числі керівника) профільного структур-
ного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), 
який провадить окремий вид діяльності на фондовому 
ринку, з роботою в профільних структурних підрозділах 
банку, які провадять інші види професійної діяльності;

2) забороняється суміщення роботи спеціалістів банку 
(його відокремлених підрозділів), які проводять інші види 
діяльності, що не пов’язані з цінними паперами, з робо-
тою в профільних структурних підрозділах банку (його 
відокремлених підрозділах), які здійснюють окремі види 
професійної діяльності на фондовому ринку.

5. Якщо відокремлений підрозділ банку має структур-
ні підрозділи, працівники яких не здійснюють окремі 
види професійної діяльності у складі профільних струк-
турних підрозділів банку, але згідно з посадовими 
обов’язками мають право та зобов’язання провадити 
діяльність щодо ідентифікації клієнтів згідно з вимога-
ми, встановленими законодавством України, такі пра-
цівники мають право на підставі відповідних розпоряд-
чих та/або внутрішніх документів банку здійснювати 
ідентифікацію клієнтів та підготовку (оформлення) до-
кументів для відкриття рахунку у цінних паперах з ме-
тою їх передання для опрацювання в установленому 
законодавством порядку профільному структурному 
підрозділу банку. 

6. Додаткові вимоги щодо організації роботи про-
фільного структурного підрозділу банку (його відокрем-
леного підрозділу), що провадить окремий вид профе-
сійної діяльності на фондовому ринку, встановлені 
Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження 
окремих видів професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцен-
зії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженими 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14 травня 2013 року № 817, зареє-
строваними у Міністерстві юстиції України 01 червня 
2013 року за № 854/23386, ліцензійними умовами про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку 
за її окремими видами та відповідними внутрішніми 
документами банку.

Директор департаменту 
регулювання депозитарної 
та клірингової діяльності     І. Курочкіна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
16.12.2014  м. Київ  № 1712

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2014 року за № 1642/26419

Про внесення змін до дея-
ких нормативно-правових 
актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондо-
вого ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку відкриття бізнесу»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Розділ I Положення про реєстрацію регламенту ін-

ститутів спільного інвестування та ведення Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 18 червня 2013 року 
№  1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 липня 2013 року за № 1198/23730, доповнити новим 
пунктом такого змісту:

«14. Документи (їх копії), які відповідно до цього 
Положення подаються до Комісії та мають бути засвідче-
ні печаткою (печатками), потребують такого засвідчення 
у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печат-
ки (печаток).».

2. Розділ I Положення про порядок реєстрації прос-
пекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів па-
йового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 20 червня 2013 року № 1103, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 16 липня 
2013 року за №  1188/23720, доповнити новим пунк-
том такого змісту:

«12. Документи (їх копії), які відповідно до цього 
Положення подаються до Комісії та мають бути засвідче-
ні печаткою (печатками), потребують такого засвідчення 
у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печат-
ки (печаток).».

3. Розділ I Положення про порядок реєстрації проспек-
ту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного 
фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 
2013  року № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 16 липня 2013 року за № 1187/23719, допо-
внити новим пунктом такого змісту:

«10. Документи (їх копії), які відповідно до цього 
Положення подаються до Комісії та мають бути засвідче-
ні печаткою (печатками), потребують такого засвідчення 
у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печат-
ки (печаток).».
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4. Розділ I Положення про порядок розміщення, обігу 
та викупу цінних паперів інституту спільного інвестуван-
ня, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року 
№ 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 серпня 2013 року за № 1475/24007, доповнити новим 
пунктом такого змісту:

«3. Документи (їх копії), які відповідно до цього 
Положення подаються до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку та мають бути засвідчені пе-
чаткою (печатками), потребують такого засвідчення у 
разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки 
(печаток).».

5. Розділ I Положення про склад та структуру активів 
інституту спільного інвестування, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10 вересня 2013 року № 1753, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2013 року за 
№  1689/24221, доповнити новим пунктом такого змісту:

«6. Документи (їх копії), які відповідно до цього 
Положення подаються до Комісії та мають бути засвідче-
ні печаткою (печатками), потребують такого засвідчення 
у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печат-
ки (печаток).».

6. Розділ I Положення про порядок припинення пайо-
вого інвестиційного фонду, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за 
№  2128/24660, доповнити новим пунктом такого змісту:

«10. Документи (їх копії), які відповідно до цього 
Положення подаються до Комісії та мають бути засвідче-
ні печаткою (печатками), потребують такого засвідчення 
у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печат-
ки (печаток).».

7. Розділ I Положення про порядок припинення корпо-
ративного інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2606, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2133/24665, доповнити новим пунктом такого зміс-
ту:

«13. Документи (їх копії), які відповідно до цього 
Положення подаються до Комісії та мають бути засвідче-
ні печаткою (печатками), потребують такого засвідчення 
у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печат-
ки (печаток).».

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) 
забезпечити подання цього рішення на державну реє-
страцію до Міністерства юстиції України.

9. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.

10. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О.  Збаражська) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на членів Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку О. Тарасенка, А.Амеліна.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
16.12.2014  м. Київ  № 1713 

Про затвердження Змін до 
Положення про розкриття 
інформації емітентами цін-
них паперів 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
30 грудня 2014 за № 1657/26434

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 
13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», частини третьої статті 78 
Закону України «Про акціонерні товариства», Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття ін-

формації емітентами цінних паперів, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (зі змінами), що додаються.

2. Регулярна квартальна інформація за I - III квартали 
2014 року, особлива інформація та інформація про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
емітентами цінних паперів, яка виникла до дати набрання 
чинності цим рішенням, крім регулярної річної інформації 
за звітний 2014 рік, розкривається на фондовому ринку та 
подається до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку у складі, порядку і у строки відповідно до 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року 
№ 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24  грудня 2013 року за №  2180/24712, без урахування 
Змін, затверджених цим рішенням.

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А.Папаіка) забезпечити подання цьо-
го рішення на державну реєстрацію до Міністерства юс-
тиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О.  Збаражська) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з 01 березня 2015  року, 
але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Назарчука.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
16 грудня 2014 року № 1713

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
30 грудня 2014 за № 1657/26434

Зміни
до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів
1. У розділі I:
1) доповнити пункт 1 після слів «паперів емітентами 

цінних паперів» словами «а також регулює строки (термі-
ни) та перелік оприлюднення публічними акціонерними 
товариствами інформації, що підлягає оприлюдненню 
відповідно до вимог законодавства, на власному веб-
сайті (веб-сторінці).»;

2) доповнити пункт 3 після абзацу третього новмим аб-
зацом четвертим такого змісту:

«розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);».
У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати від-

повідно абзацами пятим, шостим;
3) пункти 11 та 12 викласти в такій редакції:
«11. Якщо емітентом розкрито недостовірну 

Інформацію, то він зобов'язаний вжити заходів щодо 
спростування такої Інформації та розкрити виправлену 
Інформацію у той самий спосіб (способи), яким(и) було 
розкрито таку недостовірну Інформацію.

Спростування розкритої недостовірної та розкриття 
виправленої регулярної (річної та квартальної) Інформації 
здійснюються не пізніше строків, встановлених у розді-
лі  ІІ цього Положення.

Спростування розкритої недостовірної та розкриття 
виправленої особливої інформації та інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю має бути здійснено протягом:

п’яти робочих днів з дати вчинення дії в загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці в 
мережі Інтернет;

десяти робочих днів з дати вчинення дії в офіційному 
друкованому виданні та на сторінці в мережі Інтернет;

п’ятнадцяти робочих днів з дати вчинення дії при по-
данні до Комісії.

Емітент зобов'язаний одночасно з розкриттям ви-
правленої Інформації повідомити Комісію листом про 
факт оприлюднення недостовірної Інформації, нада-
ти обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднен-
ня недостовірної Інформації, підтвердження спросту-
вання оприлюдненої недостовірної Інформації та 
інформацію щодо оприлюднення виправленої 
Інформації.

12. При поданні Інформації до Комісії емітент 
зобов'язаний подавати (надсилати) таку Інформацію у 
вигляді електронних документів відповідно до 
нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок 
подання адміністративних даних, та інформації у вигляді 
електронних документів. 

Інформація в електронній формі складається відпо-
відно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених 
окремим документом нормативно-технічного характеру.

Інформація складається емітентом з використан-
ням Системи довідників та класифікаторів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 
року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі зміна-
ми).

На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії 
емітент цінних паперів зобов'язаний подати (надіслати) 
до Комісії Інформацію у строк/термін, передбачений ви-
могою, відповідно до цього Положення в паперовій 
формі. Інформація у паперовій формі формується як 
друкована копія електронної форми. У випадку, перед-
баченому цим абзацом, Інформація може подаватись у 
паперовій та/або електронній формах на електронному 
носії інформації.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує біль-
ше одного аркуша, така Інформація повинна бути про-
шита, пронумерована та скріплена відбитком печатки 
емітента та підписом керівника емітента або уповнова-
женої особи. На зворотному боці останньої сторінки ро-
биться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та 
скріплено відбитком печатки емітента та підписом керів-
ника емітента або уповноваженої особи (кількість) сторі-
нок».

У разі підписання Інформації уповноваженою особою 
до паперової форми Інформації додається копія доку-
мента, згідно з яким особу уповноважено підписати па-
перову форму Інформації, завірена відбитком печатки 
емітента та підписом керівника емітента. 

Підпис керівника та відбиток печатки емітента на ти-
тульному аркуші паперової форми Інформації також під-
тверджують достовірність Інформації та ідентичність 
електронної та паперової форм Інформації, що подаєть-
ся до Комісії, Інформації, наданої для розкриття в за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та роз-
міщеної на сторінці в мережі Інтернет.».

4) у пункті 16:
абзац перший після слів «у лістингу фондової біржі» 

доповнити словами та цифрами «(у тому числі щодо ре-
гулярної річної інформації, у разі якщо цінні папери емі-
тента перебували в біржовому реєстрі фондової біржі за 
станом на 31 грудня звітного року)»;

в абзаці другому:
слова «Інформацію та» виключити;
слово «четвертим» замінити словом «сьомим».
2. У розділі IІ:
1) пункт 5 глави 1 після абзацу четвертого доповнити 

новим абзацом п’ятим такого змісту:
«на сторінці в мережі Інтернет - протягом п'яти робо-

чих днів після дати вчинення дії;».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шос-

тим; 
2) пункт 5 глави 2 після абзацу четвертого доповнити 

новим абзацом п’ятим такого змісту:
«на сторінці в мережі Інтернет - протягом п'яти робо-

чих днів після дати вчинення дії;».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шос-

тим; 
3) у главі 4:
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пункт 4 після абзацу четвертого доповнити новим аб-
зацом п’ятим такого змісту:

«розміщення на сторінці в мережі Інтернет – у термін 
не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відпо-
відно абзацами шостим, сьомим;

пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Опублікування річної інформації в офіційному дру-

кованому виданні здійснюється за формою, наведеною у 
додатку 44 до цього Положення, крім емітентів, які здій-
снили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 
не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цін-
них паперів.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:
«6. Опублікування річної інформації в офіційному дру-

кованому виданні здійснюється емітентами, які здійсни-
ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-
кож приватними (закритими) акціонерними товариствами, 
які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
за формою, наведеною у додатку 45 до цього 
Положення».

3. У розділі IІІ:
1) у главі 1:
у пункті 2:
в абзаці п’ятому слова «відкритого (публічного)» замі-

нити словом «публічного»;
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«прізвища, імена та по батькові членів уповноважено-

го органу, що прийняв рішення про розміщення цінних 
паперів; відомості про кількість цінних паперів емітента, 
якими вони володіють;»;

абзац одинадцятий пункту 3 після слів «виконавчого 
органу» доповнити словами «або найменування юри-
дичної особи»;

в абзаці сьомому пункту 4 слова «номінальна вар-
тість» замінити словами «загальна номінальна вар-
тість»;

у пункті 5:
абзац восьмий підпункту 1 після слів «вартість чистих 

активів» доповнити словами «та вартість активів»; 
абзац восьмий підпункту 2 після слів «вартість чистих 

активів» доповнити словами «та вартість активів»; 
у пункті 6:
в абзаці п’ятому слова «або звільнення» та «або при-

пинення повноважень» виключити;
доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом 

шостим такого змісту:
«припинення повноважень посадової особи без прийнят-

тя рішення відповідним органом управління емітента.». 
У зв’язку з цим абзаци шостий – тринадцятий вважати 

відповідно абзацами сьомим – чотирнадцятим;
абзац сьомий після слів «посадових осіб емітента» 

доповнити словами «або дата, з якої припинено повно-
важення посадової особи, якщо її повноваження припи-
няються без прийняття рішення відповідним органом 
управління емітента»; 

абзац дев’ятий після слів «такого рішення» доповнити 
словами «або підстав для припинення повноважень, 

якщо повноваження припиняються без прийняття рішен-
ня відповідним органом управління емітента»;

в абзаці десятому слово «частка» замінити словами 
«розмір пакета акцій або частка»; 

в абзаці дванадцятому слова «, розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі» виключити;

абзац восьмий пункту 7 виключити;
2) в абзаці другому підпункту 7 пункту 1 глави 3 після 

слів «послугами яких користується емітент» знак «:» за-
мінити знаком «,»;

3) у пункті 1 глави 4:
в абзаці п’ятому підпункту 5 слова «створеній протя-

гом звітного року,» виключити;
в абзаці третьому підпункту 8 слово «керівної» виклю-

чити. 
4. У розділі IV:
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Річний, піврічний та (або) квартальний звіти іно-

земного емітента, передбачені пунктом 2 цього розділу, 
та особлива інформація розкриваються шляхом розмі-
щення їх тексту на сторінці в мережі Інтернет, в загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді 
електронних файлів формату PDF, на сайті фондової 
біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщу-
ються та (або) перебувають в обігу.»;

2) пункт 4 після слів та цифри «передбачених пунк-
том  2 цього розділу» доповнити словами «та особлива 
інформація».

5. У розділі V:
1) абзац третій пункту 1 після слів «інформаційній базі 

даних Комісії» доповнити словами «у вигляді електрон-
них файлів формату PDF»;

2) абзац третій пункту 2 після слів «інформаційній базі 
даних Комісії» доповнити словами «у вигляді електрон-
них файлів формату PDF».

6. Пункт 4 розділу VI викласти в такій редакції:
«4. Розкриття інформації в повідомленні про прове-

дення загальних зборів емітентами здійснюється не 
менш як за 30 днів до дати проведення загальних зборів, 
а також у разі зміни у порядку денному загальних зборів, 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних 
зборів.».

7. Доповнити Положення після розділу VIІІ новим роз-
ділом IX такого змісту:

«IX. Розміщення публічними акціонерними товари-
ствами інформації на сторінці в мережі Інтернет, що 
підлягає оприлюдненню відповідно до законодав-
ства

1. Обов'язок розміщення публічними акціонерними то-
вариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет по-
ширюється з дня, що настає за днем реєстрації Комісією 
звіту про результати розміщення акцій і видачі свідоцтва 
про реєстрацію першого випуску акцій. 

2. Обов'язок розміщення публічними акціонерними то-
вариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет 
припиняється з дати внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
запису про державну реєстрацію припинення юридичної 
особи. 

3. Інформація на сторінці в мережі Інтернет оприлюд-
нюється державною мовою із зазначенням дати такого 
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оприлюднення. Публічне акціонерне товариство при роз-
міщенні інформації на сторінці в мережі Інтернет забез-
печує вільний доступ будь-якої особи до такої інформа-
ції, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб 
адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється 
розміщення інформації.

4. Інформація, розміщена публічним акціонерним то-
вариством на сторінці в мережі Інтернет, перебуває на 
такій сторінці протягом всього терміну діяльності товари-
ства, за винятком інформації щодо документів бухгал-
терського обліку, яка перебуває на цій сторінці протягом 
строку, визначеного законодавством для зберігання та-
ких документів.

5. Банки розміщують інформацію на сторінці в мережі 
Інтернет, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог 
Закону України «Про банки і банківську діяльність» та 
нормативно-правових актів Національного банку України.

6. Центральний депозитарій цінних паперів розміщує 
інформацію на сторінці в мережі Інтернет, передбачену 
цим розділом, з урахуванням вимог Закону України «Про 
депозитарну систему України» та нормативно-правових 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

7. У разі відсутності у публічного акціонерного товари-
ства будь-якого з документів, розміщення інформації про 
які передбачено на сторінці в мережі Інтернет цим розді-
лом, товариство зобов’язане розмістити на сторінці в ме-
режі Інтернет інформацію щодо відсутності таких доку-
ментів із зазначенням причин.

8. У випадку зміни адреси сторінки в мережі Інтернет 
публічне акціонерне товариство зобов’язане протягом 
п’яти робочих днів після зміни адреси сторінки в мережі 
Інтернет забезпечити розміщення на новій сторінці в ме-
режі Інтернет всієї інформації, яка була ним розміщена 
раніше на сторінці в мережі Інтернет, та оприлюднити по-
відомлення про зміну сторінки в мережі Інтернет шляхом 
його розміщення в загальнодоступній базі даних Комісії 
про ринок цінних паперів.

9. Публічне акціонерне товариство розміщує на сто-
рінці в мережі Інтернет таку інформацію:

1) статут товариства, засновницький (установчий) до-
говір (у разі його укладання) – протягом 5 робочих днів з 
дати державної реєстрації статуту та зміни до статуту то-
вариства – протягом 5 робочих днів з дати державної ре-
єстрації змін до статуту;

2) положення про загальні збори, наглядову раду, ви-
конавчий орган та ревізійну комісію (у разі якщо створен-
ня відповідних органів товариства та/або затвердження 
відповідних положень передбачено законодавством та/
або статутом товариства), інші внутрішні положення то-
вариства, що регулюють діяльність органів товариства, 
та зміни до них – протягом 10 робочих днів з дати затвер-
дження відповідних положень (змін до них); 

3) положення про кожну філію та кожне представни-
цтво товариства (у разі якщо створення відповідних фі-
лій (представництв) та/або затвердження відповідних 
положень передбачено законодавством та/або статутом 
товариства) – протягом 10 робочих днів з дати затвер-
дження відповідних положень (змін до них); 

4) принципи (кодекс) корпоративного управління това-
риства (у разі затвердження відповідних принципів (ко-

дексу)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження 
відповідних принципів (кодексу); 

5) протоколи загальних зборів товариства – протягом 
5 робочих днів з дати складання протоколу та його під-
писання головуючим і секретарем загальних зборів; 

6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора 
товариства (у разі створення відповідного органу (вве-
дення відповідної посади)) – протягом 10 робочих днів з 
дати затвердження відповідних висновків загальними 
зборами товариства); 

7) документи звітності, що подаються відповідним 
державним органам відповідно до вимог законодавства 
(крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та 
інформації з обмеженим доступом), – протягом 10 днів з 
дати подання такої звітності;

8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних па-
перів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів – 
для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного 
розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну 
реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів това-
риства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» та 
нормативно-правовим актами Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку; 

9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначен-
ням кількості, типу та/або класу належних їм акцій – про-
тягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним това-
риством документально підтвердженої відповідної 
інформації; 

10) Інформацію, передбачену цим Положенням, в об-
сязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;

11) повідомлення про проведення загальних зборів ак-
ціонерного 

товариства – не пізніше ніж за 30 днів до дати прове-
дення загальних зборів товариства;

12) повідомлення про зміни в порядку денному за-
гальних зборів – не пізніше ніж за 10 днів до дати про-
ведення загальних зборів; 

13) повідомлення про можливість реалізації акціоне-
рами переважного права у процесі приватного розміщен-
ня акцій при додатковій емісії – не пізніше ніж за 30 днів 
до початку розміщення акцій;

14) повідомлення про прийняте загальними зборами 
рішення про припинення акціонерного товариства – про-
тягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;

15) повідомлення про прийняте рішення про дематері-
алізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних 
паперів в бездокументарній формі) – протягом 5 робочих 
днів з дати прийняття відповідного рішення;

16) звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результа-
тами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпо-
течним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, 
порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпо-
течні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо 
іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку 
ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотеч-
ним покриттям звичайних іпотечних облігацій;

17) іншу інформацію, що підлягає обов’язковому опри-
людненню відповідно до законодавства, в порядку та 
строки, встановлені відповідними нормативно-правовими 
актами.».
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У зв’язку з цим розділ IX вважати розділом X. 
8. У додатку 1:
1) у розділі ІІ:
пункт 2 після слів «опубліковано у» доповнити знаком 

«*»; 
доповнити розділ виноскою такого змісту:
«* Зазначається при поданні до Комісії.».
9. У назві графи 6 додатка 4 слова «номінальна вар-

тість» замінити словами «загальна номінальна вар-
тість».

10. Назву графи 1 додатка 7 викласти в такій редак-
ції:

«Дата вчинення дії».
11. Назву графи 2 додатка 8 викласти в такій редакції: 
«Дата обліку (за наявності)».
12. У пункті 6 розділу VI додатка 29 слово «керівної» 

виключити.
13. У додатку 38:
1) у пункті 3 розділу ІІ слово «власній» виключити;
2) у пункті 1 розділу V:
у підпункті 6 слово «керівної» виключити;
підпункт 8 викласти в такій редакції:
«8) дата набуття повноважень та термін, на який об-

рано (призначено)»;
3) в абзаці дев’ятнадцятому розділу ХІ слова «сторо-

ною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства 
або його посадові особи» замінити словами та цифрами 
«за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на 
суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочір-
нього підприємства станом на початок року, стороною в 
яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або су-
дові справи, стороною в яких виступають посадові особи 
емітента».

14. Додаток 44 до Положення викласти в новій редак-
ції, що додається.

15. Доповнити Положення після додатку 44 новим до-
датком 45, що додається. 

У зв’язку з цим додаток 45 вважати додатком 46. У тек-
сті Положення посилання на додаток 45 замінити поси-
ланням на додаток 46.

Директор департаменту 
корпоративного управління та  А. Папаіка
корпоративних фінансів 

Додаток 44
до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних 
паперів 
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ)

Річна інформація емітента цінних паперів 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповню-
ється у випадку, якщо емітент – акціонерне товари-
ство). Зазначається інформація про проведення 
або непроведення загальних чергових та позачер-
гових 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 
зазначаються особа, що ініціювала проведення 
загальних зборів, результати розгляду питань 
порядку денного. У разі якщо загальні збори не 
відбулися, вказуються причини
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіден-
ди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату 
дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось, про це зазначається

За результа-
тами звітно-
го періоду
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Сума нарахованих дивіден-
дів, грн
Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн
Сума виплачених дивіден-
дів, грн
Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

Продовження додатка 44
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяль-

ності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з ниж-

ченаведених форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяль-

ності підприємства (тис. грн) 
Найменування показника Період

звіт-
ний

попе-
редній

Усього активів 
Основні засоби (за залишковою вартіс-
тю)
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти
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ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР  
зупинила, скасувала,  

відновила обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, начальника Східного територіального 
управління,на підставі пункту 3 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до наданих 
документів скасовано реєстрацію випуску акцій у 

зв’язку з перетворенням ПрАТ «КРОЛЕВЕцЬКИй 
ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ цЕГЛИ» (41300, Сумська обл., 
м.  Кролевець, вул. Промислова, 6, код за ЄДРПОУ: 
05520201). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№  91/18/1/10, дата реєстрації - 25.11.2010 року, дата 
видачі - 25.11.2010 року, видане Сумським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано - розпорядження 
№  01-СХ-2-С-А від 15 січня 2015 року.

16.01.2015 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.

Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)
Цінні папери влас-
них випусків, вику-
плені протягом 
звітного періоду

загальна номі-
нальна вартість 
 у відсотках від 
статутного капіта-
лу 

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

2. Основні показники фінансово-господарської діяль-
ності банку (тис. грн)
 Найменування показника Період

звіт-
ний

попе-
редній

Усього активів 
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Усього зобов’язань 
Кошти банків
Кошти клієнтів
Усього власного капіталу та частка 
меншості
Статутний капітал
Чистий прибуток/(збиток) 
Чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну просту акцію (грн)

Продовження додатка 44
3. Основні показники фінансово-господарської діяль-

ності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
 Найменування показника Період

звіт-
ний

попе-
редній

Усього активів 
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції 
Виробничі запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток)

Додаток 45 
до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних 
паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також при-
ватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ



№11, 19 січня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ 30858295
3. Місцезнаходження: вул.Іллінська, 8, м.Київ, 04070 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-65-50, (044) 490-65-50
5. Електронна поштова адреса mikhail.andryushchenko@aig.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.chartis.emit.com.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

ІІ. Текст повідомлення
14.01.2015 року Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (Наказ від 
14.01.2015 року № 3-к) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, а саме:

- призначено виконуючого обов’язки Головного бухгалтера Андрющен-
ка Михайла Віталійовича з 14.01.2015 року. Призначення посадової особи 
виконано на підставі наказу Генерального директора від 14.01.2015 року 
№  3-к. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до мо-
менту призначення Головного бухгалтера. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: заступник Головного бухгалтера ПРАТ «АІГ 
Україна. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

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

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

2. Генеральний директор Коломієць Андрій Олександрович 
15.01.2015

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ 30858295
3. Місцезнаходження: вул.Іллінська, 8, м.Київ, 04070 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-65-50, (044) 490-65-50
5. Електронна поштова адреса mikhail.andryushchenko@aig.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.chartis.emit.com.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

ІІ. Текст повідомлення
13.01.2015 року Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (Наказ від 
13.01.2015 року № 1-к) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, а саме:

- звільнено Головного бухгалтера Калиту Вячеслава Івановича з 
13.01.2015 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
угоди про розірвання трудового договору від 29.12.2014р. та наказу 
Генерального директора від 13.01.2015 року №1-к. Часткою в статут-
ному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 2 роки. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надава-
ла. 

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

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

2. Генеральний директор Коломієць Андрій Олександрович
15.01.2015

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОРIС»
2. Код за ЄДРПОУ: 22000319
3. Місцезнаходження: 87525, Донецька обл., м. Марiуполь, про-

спект Нахiмова, буд. 196
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629)52-79-70; (0629)52-79-70
5. Електронна поштова адреса: office@doris.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.doris.ua/other/
report/emitent/index.html

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-
тента

II. Текст повідомлення
15 сiчня 2015 р. згiдно рiшення Наглядової ради ПРАТ «ДОРIС» 

(Протокол № 1 вiд 15.01.2015 р.) вiдбулися наступнi змiни у складi 
посадових осiб: 

Призначено (обрано) Баскову Наталiю Вiкторiвну на посаду ди-
ректора з економiки та фiнансiв ПРАТ «ДОРIС» з 15 сiчня 2015 р. 
(Наказ № 12-15 вiд 15.01.2015 р.). Згоди на розкриття персональ-
них даних особою не отримано. Строк, на який призначено Баско-
ву Н.В. - безстроково. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть об-
рання особи на посаду директора з економiки та фiнансiв. Часткою 
в Статутному капiталi ПРАТ «ДОРIС» володiє у розмiрi 0,4235%. 
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прий-
няття рiшення Наглядовою радою товариства. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посаду начальника планово-економiчного 
вiддiлу. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

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

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

Генеральний директор Носов О.В., 19.01.2015 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА фАБРИКА 
«БІЛОРІЧЕНСЬКА»

(далі – Товариство)
Дата та час проведення зборів: 28.01.2015 р. о 12:00.
Місце проведення зборів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 

буд.  73, оф. 5.
Час та місце реєстрації учасників: з 11:30 до 11:45 за місцем проведен-

ня зборів.
Перелік питань, що будуть виноситесь на голосування, згідно з 

порядком денним:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про затвердження Змін до Статуту Товариства та обрання особи, 

уповноваженої на здійснення заходів щодо їх державної реєстрації.
Генеральний директор  ______ М. Л. Камінський
ТОВ «ГЗф «БІЛОРІЧЕНСЬКА»  м.п.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«цЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА фАБРИКА 
«НАГОЛЬЧАНСЬКА»

(далі – Товариство)
Дата та час проведення зборів: 28.01.2015 р. о 15:00.
Місце проведення зборів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 

буд.  73, оф. 5.
Час та місце реєстрації учасників: з 14:30 до 14:45 за місцем проведен-

ня зборів.
Перелік питань, що будуть виноситесь на голосування, згідно з 

порядком денним:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про затвердження Змін до Статуту Товариства та обрання особи, 

уповноваженої на здійснення заходів щодо їх державної реєстрації.
Генеральний директор ______  О. й. Загоруйко
ТОВ «цЗф «НАГОЛЬЧАНСЬКА»  м.п.
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй 
НЕДИВЕРСИфІКОВАНИй ВЕНЧУРНИй КОРПОРАТИВ-

НИй ІНВЕСТИцІйНИй фОНД «БОГДАН-КАПІТАЛ» 
(надалі – «Товариство»)

(код ЄДРПОУ 36047620, адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-А)
повідомляє про те, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 

23 лютого 2015 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-А, 
оф. 206

Порядок денний: 
1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів ак-

ціонерів. 
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
3. Розгляд питання про затвердження річних результатів діяльності та 

річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. 
4. Розгляд питання щодо нарахування та виплати дивідендів.
5. Розгляд питання щодо затвердження нової редакції Статуту Товари-

ства.
6. Про відкликання Наглядової ради Товариства. Про обрання Нагля-

дової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Нагля-
дової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

8. Про затвердження Договору про управління активами.
9. Про затвердження Договору з оцінювачем майна
10. Про затвердження Договору з аудитором.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 17 лютого 2015 року.
Реєстрація учасників відбудеться 13.00 до 13.50 в день зборів.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-

ставникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного 
законодавства України. 

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціо-
нери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-А, 
оф.22 (у робочі дні з 10.00 до 13.00). Особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Директор ТОВ «КУА «Ф’южн Ка-
пітал Партнерз» Ганапольський Д.О.

Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій фор-
мі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 
20  днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Телефон для довідок: (044) 351-78-66.
Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІф «БОГДАН-КАПІТАЛ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй 
НЕДИВЕРСИфІКОВАНИй ВЕНЧУРНИй КОРПОРА-

ТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй фОНД «БРІЗ» 
(надалі – «Товариство»)

(код ЄДРПОУ 38092208, адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-А)
повідомляє про те, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 

24 лютого 2015 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-А, 
оф. 206

Порядок денний:
1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів ак-

ціонерів. 
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
3. Розгляд питання про затвердження річних результатів діяльності та 

річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. 
4. Розгляд питання щодо нарахування та виплати дивідендів.
5. Розгляд питання щодо затвердження нової редакції Статуту Товари-

ства.
6. Про відкликання Наглядової ради Товариства. Про обрання Нагля-

дової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Нагля-
дової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

8. Про затвердження Договору про управління активами.
9. Про затвердження Договору з оцінювачем майна
10. Про затвердження Договору з аудитором.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 18 лютого 2015 року.
Реєстрація учасників відбудеться 13.00 до 13.50 в день зборів.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-

ставникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного 
законодавства України. 

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціо-
нери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-А, 
оф.22 (у робочі дні з 10.00 до 13.00). Особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Директор ТОВ «КУА «Ф’южн Ка-
пітал Партнерз» Ганапольський Д.О.

Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій фор-
мі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 
20  днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Телефон для довідок: (044) 351-78-66.
Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІф «БРІЗ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИ-
цІйНА КОМПАНІЯ "СТАН-
ДАРТ КЕПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 38864809
3. Місцезнаходження 01133, МІСТО КИЇВ, КУТУЗОВА,13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442214163 0445815291

5. Електронна поштова адреса standart_kepіtal@emіtent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

standart_kepіtal.emіtents.net.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням № 1 від 14.01.2015 року прийняте рішення про припинення 

повноважень та обов’язків директора ПАТ «ІК «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» Мі-
зернюк Ніни Василівни з 14.01.2015 року. 

Посадова особа перебувала на посаді Директора ПАТ «ІК «СТАНДАРТ 
КЕПІТАЛ» з 11.07.2014р. 

Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має 
Рішенням № 1 від 14.01.2015 року Нечитайло Дениса Олександровича 

призначено на посаду Директора ПАТ «ІК «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» з 
15.01.2015 року. 

Посади, які обіймала, протягом своєї діяльності: Юрист в ТОВ «ЕКОЛО-
ГІЧНА СЮРВЕЙЄРСЬКО-АДЖАСТЕРСЬКА КОМПАНІЯ»

Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Рішенням № 1 від 14.01.2015 року прийняте рішення про припинення 

повноважень та обов’язків ревізора ПАТ «ІК «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» Конту-
ша Ярослава Вікторовича з 14.01.2015 року. 

Посадова особа перебувала на посаді Ревізора ПАТ «ІК «СТАНДАРТ 
КЕПІТАЛ» з 11.07.2014р. 

Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має 
Рішенням № 1 від 14.01.2015 року Глушко Юрія Миколайовича призна-

чено на посаду Ревізора ПАТ «ІК «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» з 15.01.2015  року. 
Посади, які обіймала, протягом своєї діяльності: Юрист в ТОВ «ЕКОЛО-

ГІЧНА СЮРВЕЙЄРСЬКО-АДЖАСТЕРСЬКА КОМПАНІЯ»
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

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

НЕЧИТАЙЛО ДЕНИС ОЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

ДИРЕКТОР (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.01.2015

(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«СК-АГРО» 

2. Код за ЄДРПОУ 33976979
3. Місцезнаходження 42506, Сумська область, Липоводо-

линський район, селище Калiнiнське
4. Міжміський код, телефон та факс (054) 525-14-70 (054) 525-14-70
5. Електронна поштова адреса e.vorona@agrotrade.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.agrotrade.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СК-АГРО» - 

надалi Товариство (код за ЄДРПОУ 33976979, мiсцезнаходження: 42506, 
Сумська область, Липоводолинський район, селище Калiнiнське) 

повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї про емiтента - Вiдомостi 
про змiну складу посадових осiб емiтента.

Рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства (Протокол №б/н вiд 
16.01.2015р.) було звiльнено з посади Директора Товариства Жамардiя 
Сергiя Миколайовича з 16.01.2015р. Попереднє мiсце роботи: Директор 
ТОВ «Агропартнери 2009». Часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства (Протокол №б/н вiд 
16.01.2015р.) було призначено на посаду тимчасово виконуючим обов’язки 
Директора Товариства Волiка Вячеслава Вiкторовича з 19.01.2015 р. По-
переднє мiсце роботи: ТОВ «СК-АГРО», Заступник директора з договiрних 
та претензiйних робiт. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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 Жамардiй Сергiй Миколайович 
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.01.2015
(дата)

Повідомлення 
про внесення змін до порядку денного позачергових 

Загальних зборів 
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМСО-
МОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА» (Місцезнаходження товари-
ства: Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104, 6-й поверх) повідомляє про 
включення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВ-
ДА – УКРАЇНА», які відбудуться «06» лютого 2015  року о 12.00 годині за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. фрунзе,  104, 6-й поверх, конференц-
зал, нових питань порядку денного наступного змісту:

9. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ  «КОМ-
СОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА».

10. Обрання Голови та членів Правління ПрАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА 
ПРАВДА – УКРАЇНА». 

В зв’язку з цим порядок денний позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА», проведення яких від-
будеться 06 лютого 2015 року, містить наступні питання:

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

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-
глядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ре-

візійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради Товариства.

9. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ  «КОМ-
СОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА».

10. Обрання Голови та членів Правління ПрАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА 
ПРАВДА – УКРАЇНА». 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «КОМ-
СОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА» - м. Київ, вул. Фрунзе, 104, 6-й поверх, 
приймальня Директора з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. 
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Директор 
ПрАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА» Васюхно Геннадій Вікто-
рович.

Телефон для довідок: (044) 205-43-01
ПрАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА»
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Інформація щодо ліквідації 

ПАйОВОГО ВЕНЧУРНОГО 
ІНВЕСТИцІйНОГО фОНДУ «МАКСИМУС» 

НЕДИВЕРСИфІКОВАНОГО ВИДУ 
ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА 

УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ», 
порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог

13.01.2015 року Загальними зборами учасників Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Всеукраїнська управляюча компанія» (код ЄДРПОУ 
33340559) було прийнято рішення про ліквідацію Пайового венчурного ін-

вестиційного фонду «МАКСИМУС» недиверсифікованого виду закритого 
типу ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» (код за ЄДРІСІ 233284) 
(далі - Фонд) у зв’язку з закінченням строку його діяльності (протокол 
№  126 від 13.01.2015 року). 

Вимоги кредиторів до Фонду приймаються Ліквідаційною комісією 
Фонду у письмовій формі із обов’язковим додаванням документів, які 
підтверджують наявність у кредиторів таких вимог, оформлених відпо-
відно до чинного законодавства, поштою за адресою: 01032, Київ-32, 
а/с № 43, Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська 
управляюча компанія». Строк пред’явлення кредиторами таких вимог 
становить два місяці з дня публікації цього повідомлення в офіційному 
друкованому органі. Контактний телефон Ліквідаційної комісії Фонду 
(050) 450 04 53.

Звіт
про результати публічного розміщення акцій

ПАТ АБ ″СТОЛИЧНИй″ 
код за ЄДРПОУ: 20028816

Реєстраційний номер: 54/1/2014 — Т
Дата реєстрації: 03 червня 2014 р.

1. Дата початку укладення договорів з 
першими власниками у процесі 
публічного розміщення акцій

18 червня 2014 року

2. Дата закінчення укладення 
договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення 
акцій

28 листопада 2014 року

3. Загальна номінальна вартість 
фактично розміщених акцій порівняно 
із запланованим обсягом

Запланований обсяг 
30 000 000,00 (тридцять 
мільйонів гривень 00 копійок)
розміщення здійснено в обсязі 
30 000 000,00 (тридцять 
мільйонів гривень 00 копійок)

4. Кількість розміщених акцій, щодо 
яких укладено договори з першими 
власниками у процесі публічного 
розміщення акцій:

30 000 000 (тридцять мільйонів) 
штук простих іменних акцій

у тому числі акціонерам 27 000 000 (двадцять сім мільйо-
нів) штук простих іменних акцій

5. Загальна кількість та сума 
договорів, укладених з першими 
власниками у процесі публічного 
розміщення

5 (п’ять) договорів на загальну 
суму 30 000 000,00 (тридцять 
мільйонів гривень 00 копійок)

6. Загальна сума коштів, одержаних 
при здійсненні розміщення акцій, у 
такому розподілі:

30 000 000,00 (тридцять 
мільйонів гривень 00 копійок)

1) грошові кошти в національній валю-
ті, внесені як плата за акції, із 
зазначенням кількості акцій

30 000 000 (тридцять мільйонів) 
штук простих іменних акцій
30 000 000,00 гривень 00 копійок

2) вартісна оцінка майна, цінних 
паперів тощо, внесених як плата за 
акції, із зазначенням кількості акцій

—––––––

3) оцінка іноземної валюти, внесеної 
як плата за акції, із зазначенням 
кількості акцій

—––––––

7. Розподіл коштів на: 30 000 000,00 (тридцять 
мільйонів гривень 00 копійок)

1) статутний капітал (у сумі номіналь-
ної вартості розміщених акцій) 

30 000 000,00 (тридцять 
мільйонів гривень 00 копійок)

2) додатковий капітал (у сумі 
перевищення фактичної ціни продажу 
акцій над їх номінальною вартістю)

—––––––

Від емітента: Голова 
Правління

________
(підпис)

Шульженко Галина 
Миколаївна

М. П.
Від аудитора: ________

(посада)
________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
Від депозитарію: ________

(посада)
________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
Від фондової біржі,
через яку здійснено
публічне розміщен-
ня акцій:

________
(посада)

________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЧЕКСІЛ»
Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04594723
Місцезнаходження емітента: вул. Щорса, будинок,66 місто Чернігів, 

14014
Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (0462)66-26-56 , 

факс (0462)66-22-83
Електронна поштова адреса емітента:kva@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет:pat.cheksil.cn.ua
Регіон емітента: 7410136600
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
2. Текст повідомлення

У зв’язку з рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ЧЕКСІЛ» від 16.01.2015 року (Протокол № 2 від 
16.01.2015 року, заява про припинення трудових відносин за власним 
бажанням у зв’язку з виходом на пенсію) припинити повноваження:

Голови Наглядової Ради Попова Віктора Петровича, паспорт серія 
НК № 326460, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігів-
ської  обл. 03.06.1997 року. Посадова особа володіє часткою в статутно-
му капіталі товариства в розмірі 0,5%. Особа перебувала на посаді з 
20.11.2014 року . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЧЕКСІЛ» від 16.01.2015 року (Протокол № 2 від 16.01.2015 року) 
призначити:

Голову Наглядової Ради Климка Сергія Миколайовича, паспорт серія 
МК № 143410 виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харківській обл. 
13.03.1996 року. Пакет акцій, які належать особі – 0 шт. Особа призна-
чена на посаду терміном на 3 роки. Посади, які обіймала особа: з верес-
ня 2004 року по червень 2013 року - директор ПП  «Русичі», з 
02.04.2014  року заступник директора ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

Члена Наглядової ради Попова Віктора Петровича, паспорт серія НК 
№ 326460 виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігів-
ської  обл. 03.06.1997 року. Пакет акцій, які належать особі - 65196 шт. 
Особа призначена на посаду терміном на 3 роки. Посади, які обіймала 
особа: з 03.02.2004 року Президент - Голова Наглядової Ради 
ПрАТ  «КСК«ЧЕКСІЛ», з 30.04.2014 року - Голова Наглядової Ради 
ПрАТ  «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС». Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

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

Голова правління  Кравченко В.О.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУС-
ЛАВСЬКИй КАР’ЄР» (місцезнаходження: 09722, Київська обл., Бо-
гуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, 2-А, код ЄДРПОУ 00292497) 
(далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, які відбудуться 10 березня 2015 р. о 13:00 годині за 
адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул.  Кор-
сунська, 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 12:30 до 12:55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 03 березня 2015 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затверджен-

ня регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства за 2014 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.
5. Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Правління, Наглядо-

вої ради та звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку /збитків/ Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвер-

дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради.

10. Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства /Правлін-
ня/, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами виконавчого органу, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з ними.

11. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства, за-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з ними.

Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчену належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09722, 
Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, 2-А, кімната 
№1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторкам і четвергам з 9-00 
до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення загальних збо-
рів  – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління 
Макаренко Юрій Миколайович. Тел. /04561/ 5-17-63.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

І. Загальні відомості
. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05489326
3. Місцезнаходження: 07500 смт Баришiвка, вул. Комсомольська, 

135д
4. Міжміський код, телефон та факс: (4576) 5 17 95, (4576) 5 17 96
5. Електронна поштова адреса: a_beglova@urozhai.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://05489326.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
1. Припинено повноваження посадової особи - голови правління 

Пушкаря Вячеслава Миколайовича (фізична особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних) 15.01.2015 р. за угодою сто-
рін. Орган емітента який прийняв рішення: наглядова рада ПАТ  «БА-
РИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 
14.01.2015  р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному 
капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який 
належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітента не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші 
посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: начальник 
відділу організації діяльності регіональних структурних підрозділів 
ПРАТ «УКРАГРО НПК», заступник директора з продажу ПРАТ «УКР-
АГРО НПК». Голова наглядової ради перебував на посаді протягом 
трьох років.

2. Обрано на посаду голови правління Кушніренко Миколу Івановича 
(фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) з 
16.01.2015 р. строком на 5 років. Кандидатура Кушніренка Миколи Іва-
новича була запропонована наглядовою радою. Дата прийняття рішен-
ня про обрання: 14.01.2015 р. Орган емітента який прийняв рішення: 
наглядова рада ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Частка, якою 
володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; 
розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі складає 
0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Інші посади, які посадова особа обіймала про-
тягом останніх п'яти років: начальник структурного підрозділу 
ПРАТ  «УКРАГРО НПК», керівник регіонального структурного підрозділу 
ПРАТ «УКРАГРО НПК».

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

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

2. Голова правлiння Пушкар В.М. 15.01.2015

ПАТ «Медицина» повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 
02 березня 2015 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Росошанська, 3. 
Реєстрація акціонерів з 09.15 до 09.45.

Порядок денний:
1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2014 р.
2. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяль-

ності Товариства, балансів Товариства за 2014 р. та порядку розподілу 
прибутку.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів, додатково – довіреність на право участі у 
зборах.

Довідки за телефоном: (044) 566-10-04.

ПАТ «МЕДИцИНА»

НОВИНИ

Рынок акций Украины в четверг вновь 
завершил торги снижением

Рынок акций Украины в четверг второй день подряд 
завершил торги снижением: индекс «Украинской биржи» 
(УБ) просел на 0,38% - до 1053,89 пункта, несмотря на 
внутридневной провал до 1040 пунктов, индекс ПФТС 
снизился на 1,15% - до 398,26 пункта.

Торговый оборот на УБ составил 17,5 млн грн, в том 
числе акциями – 17,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 4,85 млн грн, в 
том числе акциями – 0,53 млн грн. Капитализация цен-
ных бумаг на бирже повысилась на 0,19% - до 163,606 
млрд грн.

В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели 
акции «Укрнафты» (-1,85%), Райффайзен Банка Аваль 
(-1,28%) и «Мотор Сичи» (-0,97%).

Лучший рост показали акции Крюковского вагоностро-
ительного завода (+1,65%), Енакиевского метзавода 
(+1,17%) и «Азовстали» (+0,72%).
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В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по 
бумагам «Укрнафты» (-13,49%), Ясиновского коксохим-
завода (-3,26%) и «ДТЭК Днипроэнерго» (-2,64%).

Тройку лидеров роста составили бумаги Северного 
ГОКа (+5,77%), концерна «Стирол» (+3,31%) и Райф-
файзен Банка Аваль (+1,39%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
четверг к 16:15 кв снизился на 1,32% - до 279,03 пункта, 
торговый оборот индексными акциями составил 3,22 
млн злотых (почти 14 млн грн).

Все индексные акции находились в «красной зоне». 
Больше всех при этом подешевели бумаги Coal Energy 
(-4,17%), «Милкиленда» (-3,8%) и агрохолдинга ИМК 
(-2,28%).

По словам аналитика инвестгруппы «ТАСК» Вячесла-
ва Иванишина, учитывая, что индексу УБ удалось вос-
становиться после дневного провала, в пятницу можно 
ожидать стабилизацию котировок на текущих ценовых 
уровнях, прогнозирует он.

фондовые индексы Украины в пятницу 
утром продолжают понемногу снижаться
Украинские биржевые индексы в пятницу утром со-

храняют умеренную нисходящую динамику: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) к 11:05 кв просел на 0,47% - до 
1048,91 пункта, индекс ПФТС – на 0,2%, до 397,47 пун-
кта.

Среди индексных акций УБ утром больше всех поде-
шевели бумаги Крюковского вагоностроительного заво-
да (-3,88%), «Центрэнерго» (-0,98%) и «Азовстали» 
(-0,91%).

Вместе с тем, заметно подорожали акции «Донбасс-
энерго» (+2,3%), Алчевского меткомбината (+2,08%) и 
Енакиевского метзавода (+1,4%).

На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бума-
гам Харцызского трубного завода (-6,67%), Северного 
ГОКа (-2,44%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,11%).

В «зеленой зоне» находились только акции «Донбас-
сэнерго» (+0,78%).

Аналитик онлайн брокера I-NVEST Сергей Гончаренко 
отметил, что действия «медведей» пока весьма сдержа-
ны и не приносят ощутимых результатов. Эксперт про-
гнозирует, что в пятницу возможен нисходящий тренд по 
индексу УБ, вызванный фиксацией прибыли спекулянта-
ми в преддверии выходных.

Дефляция в еврозоне в декабре составила 
0,2%, как и ожидалось

Потребительские цены в еврозоне снизились в де-
кабре 2014 года на 0,2% относительно того же меся-
ца прошлого года, свидетельствуют окончательные 
данные Статистического управления Европейского 
союза.

Таким образом, в регионе зафиксирована дефляция 
впервые с октября 2009 года.

Показатель совпал как с консенсус-прогнозом экспер-
тов, опрошенных Bloomberg, так и с предварительными 
данными.

По сравнению с ноябрем потребительские цены 
уменьшились на 0,1%.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в прошлом 

месяце упала на 6,3% относительно того же месяца 
прош лого года. Цены на продукты питания, алкоголь и 
табачные изделия в декабре не изменились, услуги по-
дорожали на 1,2%.

Тем временем инфляция в еврозоне без учета таких 
волатильных факторов, как цены на энергоносители, 
продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который 
отслеживает ЕЦБ), в декабре осталась на ноябрьском 
уровне в 0,7%, тогда как предварительные данные ука-
зывали на рост показателя до 0,8%, и эксперты не ожи-
дали их пересмотра.

В Германии декабрьская инфляция составляла 0,1% 
(в соответствии со стандартами ЕС), во Франции - также 
0,1%. При этом в Испании цены упали на 1,1% в годовом 
выражении, в Италии - снизились на 0,1%. В Греции 
дефляция достигла 2,5%, в Болгарии - 2%. Максималь-
ный рост потребительских цен был зафиксирован в Ру-
мынии - на 1% в годовом выражении; в Австрии инфля-
ция замедлилась до 0,8% по сравнению с ноябрьским 
уровнем в 1,5%.

Аналитики ожидают роста ВВП США в 
2015г на 3% - WSJ

Рост американской экономики в 2015 году ускорится 
до 3%, во многом из-за позитивного влияния дешевой 
нефти, прогнозируют аналитики, опрошенные The Wall 
Street Journal.

66 экономистов, принявших участие в опросе, ожида-
ют увеличения ВВП США в 2014 году на 2,6%.

Практически все эксперты полагают, что падение цен 
на нефть до минимума за пять с половиной лет окажет 
слабое или существенное влияние на рост экономики 
Соединенных Штатов, и лишь менее 7% респондентов 
считают, что сложившаяся ситуация никак не повлияет 
на объем американского ВВП или станет негативным 
фактором. 

По прогнозу аналитика ACT Research Джима Миеля, 
сохранение цен на бензин у отметки в $2 за галлон в 
течение всего 2015 года приведет к экономии в размере 
$750 на семью, или $90 млрд в целом по стране.

Консенсус-прогноз предполагает увеличение котиро-
вок нефти марки WTI к концу 2015 года до $63 за бар-
рель с текущего уровня в $46,5 за баррель. В июне 2014 
года нефть торговалась у отметки $107 за баррель.

Такое резкое снижение цен на топливо в последние 
месяцы может оказать существенное давление на ин-
фляцию в США, считают аналитики. Рост потребитель-
ских цен (CPI) в годовом выражении к июню 2015 года 
составит всего 0,5%, гласит консенсус-прогноз, при этом 
четверть респондентов опасаются краткосрочного пери-
ода дефляции в стране.

Рост экономики вызовет сокращение безработицы в 
США до 5,2% к концу 2015 года (в декабре 2014 года по-
казатель составлял 5,6%), полагают эксперты. Около 
15% опрошенных думают, что безработица будет даже 
меньше 5%. Такая тенденция может привести к ускоре-
нию роста зарплат до 2,2% с 1,7% в прошлом году.

Основные риски для американской экономики, по 
мнению экономистов, исходят из-за пределов США и 
включают выход Греции из зоны евро и возвращение ре-
цессии в валютном блоке.
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Инфляция в США  
в декабре замедлилась до минимума  

с 2009 года - прогноз
Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре 

2014 года снизились на 0,4% по сравнению с сентябрем 
и выросли на 0,7% в годовом выражении, минимальны-
ми темпами с октября 2009 года, прогнозируют аналити-
ки, опрошенные агентством Bloomberg.

Ожидается, что цены без учета стоимости топлива и 
продуктов питания (индекс Core CPI) в последнем меся-
це прошлого года повысились на 0,1% в помесячном и 
на 1,7% в годовом выражении.

Министерство труда страны опубликует эти данные в 
пятницу в 16:30 мск.

В этот же день в 17:15 мск Федеральная резервная 
система (ФРС) США опубликует информацию о дина-
мике промышленного производства в стране в дека-
бре. Согласно прогнозам экспертов, объем промпро-
изводства снизился в прошлом месяце на 0,1% по 
сравнению с ноябрем, когда был зафиксирован рост 
на 1,3%.

В 18:00 мск Мичиганский университет обнародует 
предварительное значение рассчитываемого им индек-
са доверия потребителей к экономике США за январь. 
По прогнозам экспертов, индикатор вырос до 94,1 пунк-
та с 93,6 пункта в декабре. 

Нефть дорожает в пятницу,  
но завершает падением 8-ю неделю подряд 

впервые за 30 лет
Цены на нефть растут в пятницу после падения нака-

нуне, завершая в минусе восьмую неделю кряду, чего не 

наблюдалось с 1986 года, сообщает агентство 
Bloomberg.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 9:01 МСК выросли в цене на $0,42 
(0,86%) - до $48,69 за баррель. К закрытию рынка в чет-
верг стоимость фьючерсов снизилась на $1,59 (3,19%) и 
составила $48,27 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на элек-
тронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) выросла к этому времени на $0,43 (0,93%) - 
до $46,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии 
контракт подешевел на $2,23 (4,6%), до $46,25 за бар-
рель. С начала недели котировки WTI опустились на 
3,5%.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) в очередной раз снизила прогноз спроса на 
нефть картеля в 2015 году - с 28,9 до 28,8 млн баррелей 
в сутки, минимального уровня за 12 лет. Это на 300 тыс. 
б/с ниже, чем показатель 2014 года.

Ранее на неделе крупнейшие банки Goldman Sachs и 
Societe Generale резко ухудшили свои прогнозы цен на 
нефть на текущий год на фоне сохраняющегося избытка 
предложения на рынке, а Минэнерго США сообщило о 
росте добычи в стране на прошлой неделе до максиму-
ма с 1983 года.

«На нефтяном рынке идет большая игра, и проиграет 
тот, кто моргнет первым, - сказал главный стратег CMC 
Markets Майкл МакКарти. - ОПЕК десятилетиями опре-
деляла направление рынка внутри картеля, но очевид-
но, что такой ситуации пришел конец».
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