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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

25.10. 2012  м. Київ № 1519

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2012р. за №2213/22525

Про затвердження Порядку ве
дення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудитор
ські перевірки професійних учас
ників ринку цінних паперів

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», статті 15 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан-
сових послуг», враховуючи підпункт 4 пункту 3 Закону України від 
04 липня 2012 року № 5042 — VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства 
про цінні папери», з метою приведення у відповідність до вимог 
законодавства нормативно — правових актів, що регулюють ді-
яльність учасників фондового ринку,

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

1. Затвердити Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі — Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 листопада 
2006 року № 1271 «Про затвердження Порядку ведення реєстру 
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяль-
ність на ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 28 листопада 2006 року за № 1239/13113 (із 
змінами).

3. Річна фінансова звітність професійних учасників ринку цін-
них паперів за 2012 рік може бути підтверджена аудиторським 
висновком (звітом), складеним аудитором або аудиторською фір-
мою включеним(ою) до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, 
що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР відповідно до 
законодавства.

5. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
(М.Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну ре-
єстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не 
раніше дня його офіційного опублікування, крім підпункту «ґ» 
пункту 2 розділу IV Порядку, що набирає чинності з 01 січня 
2014 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О.Мозгового.

Голова Комісії  Д.Тевелєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1519 від 25.10.2012 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
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10, 16 січня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку
25 жовтня 2012 року № 1519 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525

Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів

I. Загальні положення 
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фі-
нансові послуги та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг», «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-
правових актів, які регламентують відносини, що виникають у 
сфері здійснення фінансових послуг та проведення аудиту. 

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в та-
ких значеннях: 

заявник — аудиторська фірма, яка подає до Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) до-
кументи для внесення її до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, виключення з реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, та видачі дубліката свідоцтва про вне-
сення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, за 
процедурою, установленою цим Порядком;

професійні учасники фондового ринку — юридичні особи, 
утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств 
або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі лі-
цензії, виданої НКЦПФР, провадять на фондовому ринку профе-
сійну діяльність, види якої визначені законами України; 

реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі — 
Реєстр), — перелік аудиторських фірм, що здійснюють діяльність 
відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів;

реєстраційна картка для внесення до Реєстру (далі — реєстра-
ційна картка) — документ, який подається аудиторською фірмою 
для внесення її до Реєстру;

свідоцтво про внесення до Реєстру (далі — Свідоцтво) — до-
кумент встановленого зразка, що підтверджує факт внесення за-
явника до Реєстру відповідно до рішення про внесення до Реє-
стру, яке приймається НКЦПФР, та надає можливість проведення 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних па-
перів;

терміни «ділова репутація», «пов’язана особа» вживаються у 
значеннях, наведених у Законі України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інші терміни вживаються у цьому Порядку відповідно до За-
конів України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг», «Про аудиторську діяльність», «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні 
папери та фондовий ринок». 

3. Рішення про внесення до Реєстру, виключення з Реєстру, 
внесення змін до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва приймаєть-
ся НКЦПФР та є підставою для внесення до Реєстру, виключення 
з Реєстру, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва 
відповідним уповноваженим структурним підрозділом централь-
ного апарату НКЦПФР, що надає можливість такій аудиторській 
фірмі проведення аудиторських перевірок професійних учасників 
ринку цінних паперів відповідно до цього Порядку.

4. Реєстр ведеться відповідним уповноваженим структурним 
підрозділом центрального апарату НКЦПФР в електронній формі 
відповідно до стандартів, що забезпечують його сумісність і вза-
ємодію з іншими системами та мережами, що складають інфор-
маційний ресурс держави. Інформація, що розміщена в Реєстрі, є 
відкритою для користувачів. 

5. Обробка персональних даних НКЦПФР здійснюється з дотри-
манням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6. Аудиторська фірма може проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів виключно за наяв-
ності чинного Свідоцтва та після внесення її до Реєстру.

7. Перелік аудиторських фірм, які внесені до Реєстру, публіку-
ється НКЦПФР в кінці кожного року в засобах масової інформації, 
а також регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті 
НКЦПФР. 

II. Свідоцтво про внесення до Реєстру
1. Свідоцтво видається на строк дії свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України. Зразок бланка Свідоцтва наведено в додатку 1 
до цього Порядку.

2. Свідоцтво підписується уповноваженим членом НКЦПФР та 
скріплюється печаткою НКЦПФР.

3. Свідоцтво має бути зареєстровано у книзі обліку Свідоцтв. 
При його отриманні заявник або уповноважена ним особа 
пред'являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує осо-
бу, відповідно до законодавства. Факт отримання Свідоцтва пови-
нен бути засвідчений підписом отримувача із зазначенням у книзі 
обліку Свідоцтв дати отримання Свідоцтва.

4. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншими ау-
диторськими фірмами. 

III. Порядок розгляду документів та прийняття рішення
1. Перелік документів, необхідних для внесення до Реєстру, 

внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, визначаєть-
ся цим Порядком. 

2. Заявник надсилає документи поштою або подає їх особисто 
до загального відділу центрального апарату НКЦПФР у швидко-
зшивачі з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами. 

3. Електронна форма документів, що подаються до НКЦПФР, 
складається з електронних файлів, структура яких визначається 
документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру. 

4. Датою надходження документів до НКЦПФР є дата реєстра-
ції документів у загальному відділі центрального апарату 
НКЦПФР. 

5. Відповідний уповноважений структурний підрозділ цен-
трального апарату НКЦПФР перевіряє надані заявником докумен-
ти на відповідність вимогам законодавства України.

6. Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження доку-
ментів до НКЦПФР від заявника НКЦПФР приймає рішення щодо 
внесення його до Реєстру або про відмову у внесенні до Реєстру, 
щодо внесення змін до Реєстру, щодо виключення з реєстру, 
щодо видачі дубліката Свідоцтва. 
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7. У разі прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні до 
Реєстру, виключення з Реєстру заявнику протягом тридцяти днів 
надсилається лист із зазначенням підстав для прийняття такого 
рішення. 

Зазначені рішення можуть бути оскаржені в установленому за-
конодавством порядку.

8. Рішення щодо внесення аудиторської фірми до Реєстру або 
про виключення з Реєстру, відмову у внесенні до Реєстру, видачу 
дубліката Свідоцтва та внесення змін до Реєстру (у разі змін, пе-
редбачених у підпункті «а» пункту 1 розділу V цього Порядку) під-
лягає опублікуванню в одному з офіційних друкованих видань 
НКЦПФР. Реєстр регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті 
НКЦПФР. 

IV. Порядок внесення аудиторських фірм до Реєстру
1. До Реєстру можуть бути внесені аудиторські фірми, які від-

повідають вимогам статті 5 Закону України «Про аудиторську ді-
яльність» та: 

1.1 мають свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм 
та аудиторів, видане Аудиторською палатою України; 

1.2 мають штат працівників, який складається не менше ніж із 
трьох аудиторів, кожен із яких має сертифікат аудитора та доку-
мент, що підтверджує проходження навчання шляхом підготовки 
за відповідною програмою навчання. 

2. Для внесення до Реєстру аудиторська фірма подає до 
НКЦПФР такі документи: 

а) заяву про внесення до Реєстру (додаток 2); 
б) реєстраційну картку (додаток 3); 
в) копію свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчену 
підписом керівника та печаткою аудиторської фірми; 

г) завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми 
копії сертифікатів аудиторів — керівника фірми та працівників 
фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні ауди-
торських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів; 

ґ) завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми 
копії документів, що підтверджують проходження навчання шля-
хом підготовки за відповідною програмою, затвердженою Ауди-
торською палатою України відповідно до Закону України «Про ау-
диторську діяльність» та погодженою з НКЦПФР, — керівника 
фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь 
в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників рин-
ку цінних паперів;

д) завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми 
копії трудових книжок керівника фірми та працівників фірми, які 
безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських пе-
ревірок професійних учасників ринку цінних паперів; 

е) завірену підписом керівника та печаткою аудиторської фір-
ми копію свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України;

є) завірену підписом керівника та печаткою аудиторської фір-
ми копію штатного розпису аудиторської фірми;

ж) анкету щодо ділової репутації керівника (працівників) ауди-
торської фірми (додаток 4);

з) інформацію про пов’язаних осіб аудиторської фірми (дода-
ток 5);

и) електронну форму документів, яка складається з електрон-
них файлів, структура яких визначається документом НКЦПФР 
нормативно-технічного характеру.

3. Заявник вважається внесеним до Реєстру з дати прийняття 
відповідного рішення НКЦПФР.

4. Після прийняття рішення про включення до Реєстру заявни-
ку видається Свідоцтво. 

5. Підставами для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у 
внесенні до Реєстру є: 

5.1 невідповідність поданих документів вимогам цього По-
рядку;

5.2 недостовірність інформації в документах, поданих заявни-
ком для внесення до Реєстру;

5.3 неповнота інформації в документах, поданих заявником 
для внесення до Реєстру;

5.4 подання документів, передбачених цим Порядком, не в пов-
ному обсязі. 

6. У випадках відмови у внесенні до Реєстру, передбачених під-
пунктами 5.1, 5.2 пункту 5 цього розділу, заявник може подати до 
НКЦПФР нову заяву про внесення до Реєстру не раніше ніж через 
місяць з дати прийняття рішення про відмову у внесенні до Реє-
стру. 

V. Порядок внесення змін до Реєстру
1. Підставою для внесення змін до Реєстру для аудиторської 

фірми є зміна: 
а) найменування аудиторської фірми; 
б) місцезнаходження аудиторської фірми;
в) номера, серії та дати видачі свідоцтва про внесення в Реєстр 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України; 

г) зміна працівників (сертифікованих аудиторів) та/або керів-
ника аудиторської фірми;

ґ) зміни в штатному розписі аудиторської фірми (у випадку 
звільнення або прийняття на роботу сертифікованих аудиторів);

д) зміни в інформації про пов’язаних осіб аудиторської 
фірми. 

2. Аудиторська фірма зобов’язана протягом 30 днів надати до 
НКЦПФР документи, зазначені в пункті 3 цього розділу, в разі змі-
ни відомостей, перелік яких зазначено в пункті 1 цього розділу.

3. Для внесення змін до Реєстру аудиторська фірма подає такі 
документи:

3.1 заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 6); 
3.2 копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчену 
підписом керівника та печаткою аудиторської фірми; 

3.3 копії сертифікатів аудиторів — керівника фірми та всіх пра-
цівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних па-
перів (подається у випадку внесення змін з підстав, передбачених 
у підпунктах «г», «ґ» пункту 1 цього розділу);

3.4 копію штатного розпису аудиторської фірми (подається у 
випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах «г», 
«ґ» пункту 1 цього розділу);

3.5 інформацію про пов’язаних осіб аудиторської фірми (по-
дається у випадку внесення змін з підстав, передбачених у під-
пунктах «г», «ґ», «д» пункту 1 цього розділу).

4. У разі змін, що стосуються інформації, зазначеної у Свідо-
цтві, заявник разом з документами, передбаченими пунктом 3 
цього розділу, подає оригінал Свідоцтва. 

5. У разі прийняття рішення НКЦПФР про внесення змін до Ре-
єстру, передбачених підпунктами «а», «в» пункту 1 цього розділу, 
НКЦПФР видає заявнику нове Свідоцтво із змінами відповідно до 
документів заявника та анулює попереднє Свідоцтво. 

Зазначене рішення приймається НКЦПФР протягом тридцяти 
днів з дня отримання відповідних документів.
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VI. Видача дубліката Свідоцтва
1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:
1.1 втрата Свідоцтва; 
1.2 пошкодження Свідоцтва. 
2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов'язаний звернутися до 

НКЦПФР та подати: 
2.1 заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 7);
2.2 примірник друкованого видання, у якому опубліковано ого-

лошення про втрату Свідоцтва відповідно до законодавства.
3. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок 

його пошкодження, заявник подає до НКЦПФР:
3.1 заяву про видачу дубліката Свідоцтва; 
3.2 непридатне для користування Свідоцтво. 
4. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішен-

ня НКЦПФР про видачу дубліката Свідоцтва НКЦПФР видає заяв-
никові нове Свідоцтво замість втраченого або пошкодженого, на 
якому робиться відмітка «Дублікат». 

5. У разі прийняття рішення про видачу дубліката Свідоцтва 
оригінал Свідоцтва, втрачений або пошкоджений, вважається не-
дійсним, про що робиться відповідна відмітка в Реєстрі. 

VII. Порядок виключення  
аудиторської фірми з Реєстру

1. Підставами для прийняття рішення НКЦПФР про виключен-
ня аудиторської фірми з Реєстру є: 

1.1 заява аудиторської фірми, складена в довільній формі; 
1.2 виявлення НКЦПФР недостовірності звітності професійних 

учасників фондового ринку, достовірність якої було підтверджено 
аудиторським висновком (звітом); 

1.3 невідповідність аудиторського висновку вимогам Міжна-
родних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надан-
ня впевненості та супутніх послуг;

1.4 невідповідність аудиторського висновку законодавству 
України, у тому числі нормативно-правовим актам НКЦПФР, щодо 
порядку складання аудиторською фірмою аудиторського висно-
вку (звіту);

1.5 виявлення недостовірної інформації в документах аудитор-
ської фірми, що надавалися до НКЦПФР для внесення аудитор-
ської фірми до Реєстру, про що стало відомо НКЦПФР після 
включення аудиторської фірми до Реєстру;

1.6 надходження інформації від Аудиторської палати України 
або органів державної влади про порушення вимог законодавства 
України, у тому числі нормативно-правових актів, що регулюють 
аудиторську діяльність;

1.7 втрата чинності свідоцтва про внесення в реєстр аудитор-
ських фірм або аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України; 

1.8 порушення вимог пунктів 1 та 3 розділу V цього Порядку.
2. Виключення аудиторської фірми з Реєстру на підставі під-

пунктів 1.2 — 1.4 пункту 1 цього розділу відбувається після здій-
снення Аудиторською палатою України перевірки аудиторської 
фірми та встановлення факту неналежного виконання професій-
них обов’язків.

3. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фір-
ми з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами 1.2, 1.4 — 1.6 
пункту 1 цього розділу, заявник може подати документи для вне-
сення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття рішен-
ня НКЦПФР про виключення.

4. Рішення, прийняте НКЦПФР про виключення аудиторської 
фірми із Реєстру, може бути оскаржено в установленому законо-
давством порядку.

5. У рішенні про виключення аудиторської фірми із Реєстру 
вказуються підстави виключення та анулювання Свідоцтва. 

Директор департаменту аналізу, 
стратегії та розвитку законодавства М. Лібанов

Додаток 1
до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку 
цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

СВІДОЦТВО
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

______________________________________________________,
(найменування аудиторської фірми)

______________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ)

______________________________________________________
(номер, серія, дата видачі свідоцтва внесення до реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау
диторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів. 

Реєстраційний номер свідоцтва  ___________________________, 
серія та номер свідоцтва  ________________________________,
строк дії свідоцтва: 
з ________________________ до  _________________________

Член Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

«___» ____________ 20__ року  М. П. 

Додаток 2
до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку 
цінних паперів

ЗАЯВА 
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Заявник  ______________________________________________,
(найменування аудиторської фірми)

______________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ)

______________________________________________________,
(місцезнаходження)

__________________________________________________
(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

Прошу внести мене до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів. 
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До заяви додаються такі документи: 
1. Реєстраційна картка для внесення до реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів.

2. Копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчена 
підписом керівника та печаткою аудиторської фірми.

3. Завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми 
копії сертифікатів аудиторів — керівника фірми та працівників 
фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні ауди-
торських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів. 

4. Завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми 
копії трудових книжок керівника фірми та працівників фірми, які 
безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських пе-
ревірок професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Завірена підписом керівника та печаткою аудиторської фір-
ми копія штатного розпису аудиторської фірми.

6. Копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації 
відповідно до підпункту «ґ» пункту 2 розділу IV Порядку ведення 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519.

7. Анкета щодо ділової репутації керівника (працівників) ауди-
торської фірми.

8. Інформація про пов’язаних осіб аудиторської фірми.
9. Завірена підписом керівника та печаткою аудиторської фір-

ми копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості, ви-
даного Аудиторською палатою України.

«___» ____________ 20 __ року 
___________________________          ___________________

        (підпис керівника аудиторської фірми)                   (ініціали, прізвище) 
                    М. П.

Додаток 3
до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку 
цінних паперів

Реєстраційна картка 
для внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Інформація про аудиторську фірму 
1. Найменування аудиторської фірми. 
2. Код за ЄДРПОУ. 
3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юри-

дичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
4. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України. 

5. Місцезнаходження: 
5.1 поштовий індекс; 
5.2 область; 
5.3 місто (село); 
5.4 район; 
5.5 вулиця; 

5.6 будинок; 
5.7 корпус; 
5.8 квартира; 
5.9 телефон; 
5.10 факс;
5.11 електронна адреса. 
6. Інформація про керівника та працівників аудиторської фірми:
6.1 прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської фірми; 
6.2 серія, номер та дата видачі сертифіката аудитора — керів-

ника фірми; 
6.3 прізвища, імена, по батькові працівників аудиторської фір-

ми, які мають сертифікат аудитора; 
6.4 серія, номер та дата видачі сертифікатів аудиторів — пра-

цівників аудиторської фірми. 
7. Інформація про банківські реквізити аудиторської фірми: 
7.1 найменування банку; 
7.2 МФО банку; 
7.3 поточний рахунок; 
7.4 місцезнаходження банку. 

«___» ____________ 20__ року 
_________________________          ___________________

     (підпис керівника аудиторської фірми)                  (ініціали, прізвище) 
              М. П.

Додаток 4
до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку 
цінних паперів

АНКЕТА 
щодо ділової репутації керівника (працівників) аудиторської 

фірми 
1.  ____________________________________________________  

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

______________________________________________________  
2. Місце роботи, займана посада за останні 3 роки  ___________  
______________________________________________________  

(найменування підприємства, установи або організації, найменування посади, 
період перебування на посаді з________до _______; причина звільнення) 

3. Освіта та кваліфікація  _________________________________  
______________________________________________________  

(освіта, науковий ступінь, диплом: №, дата видачі, ким виданий, спеціальність і 
кваліфікація)

______________________________________________________  
4. Інформація про включення аудиторської фірми до розділу Реє-
стру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати Украї-
ни, що містить Перелік аудиторських фірм, які відповідають кри-
теріям обов’язкового аудиту (для керівника фірми)  __________
______________________________________________________
5. Інформація про відсутність (наявність) непогашеної, не знятої в 
установленому порядку судимості
______________________________________________________

(рік, підстава) 

Я, ____________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною за 
станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку достовір-
ності поданих документів та персональних даних, що в них міс-
тяться.
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У разі будь-яких змін до інформації, що зазначена в цій анкеті, 
які сталися до отримання свідоцтва про внесення до реєстру ау-
диторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, зобов'язуюсь про-
тягом тридцяти днів повідомити про ці зміни Національну комісію 
з цінних паперів та фондового ринку.

Цим надаю згоду Національній комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на обробку моїх персональних даних в обсязі, ви-
значеному цією анкетою, відповідно до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 жовтня 2012 року № 1519.

Підписано: _______ число __________ місяць __________ рік. 
______________________________________________________

(підпис аудитора, прізвище, ім’я, по батькові) 

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначе-
них в анкеті питань вказати причину.

«___» __________ 20__ року
_________________________              ___________________

     (підпис керівника аудиторської фірми)                       (ініціали, прізвище)
                  М. П.

Додаток 5
до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку 
цінних паперів

Інформація про пов’язаних осіб аудиторської фірми
№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
аудитора

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

пов`язаних 
осіб 

Ступінь родинного 
зв’язку згідно з 

терміном 
«пов’язані особи» 
(в разі наявності)

Повне 
найменування 

юридичної 
особи, де 
працює 

пов`язана особа 

Посада, яку 
займає в цій 
юридичній 

особі 
пов`язана 

особа
1 
2 
3 

«___» ____________ 20__ року  
_________________________              ___________________

     (підпис керівника аудиторської фірми)                       (ініціали, прізвище)
                  М. П.

Додаток 6
до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку 
цінних паперів

ЗАЯВА
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів 

Заявник  ______________________________________________,
(найменування аудиторської фірми)

______________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ)

__________________________________________________ ,
(місцезнаходження)

______________________________________________________,
(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

______________________________________________________
(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів) 

Прошу внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів:
______________________________________________________
______________________________________________________

(зміни в документах, що подані до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку заявником)

До заяви додаються такі документи: 
1. Копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчена 
підписом керівника та печаткою аудиторської фірми. 

2. Копії сертифікатів аудиторів — керівника фірми та всіх пра-
цівників фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведен-
ні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних 
паперів (подається у випадку внесення змін з підстав, передбаче-
них у підпунктах «г», «ґ» пункту 1 розділу V Порядку ведення 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519 (далі — Поря-
док)).

3. Копія штатного розпису аудиторської фірми (подається у ви-
падку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах «г», «ґ» 
пункту 1 розділу V Порядку).

4. Інформація про пов’язаних осіб аудиторської фірми (пода-
ється у випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунк-
тах «г», «ґ», «д» пункту 1 розділу V Порядку).

«___» ____________ 20__ року 
_________________________              ___________________

     (підпис керівника аудиторської фірми)                       (ініціали, прізвище)
                  М. П.

Додаток 7
до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку 
цінних паперів

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

Заявник  ______________________________________________,
 (найменування аудиторської фірми)

______________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ)

__________________________________________________ ,
(місцезнаходження)
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______________________________________________________,
(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

______________________________________________________
(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів) 

Прошу видати дублікат свідоцтва про внесення до реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів:
______________________________________________________

(зазначити причину)

______________________________________________________
______________________________________________________  

До заяви додаються такі документи: 
1. Примірник друкованого видання, у якому опубліковано ого-

лошення про втрату свідоцтва про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки профе-
сійних учасників ринку цінних паперів відповідно до законодавства 
(у випадку втрати).

2. Не придатне для користування свідоцтво про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у випадку 
пошкодження). 

«___»____________ 20__ року  
_________________________              ___________________

     (підпис керівника аудиторської фірми)                       (ініціали, прізвище)
                  М. П.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
Повідомлення  

про оприлюднення проекту регуляторного акта
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від-

повідно до вимог Закону України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяльності» та з метою 
отримання зауважень і пропозицій, оголошує про оприлюднення 
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів щодо стимулювання публічного розміщення цінних па-
перів» та аналізу його регуляторного впливу на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
http://www.nssmc.gov.ua/.

Законопроектом передбачено внесення змін до Цивільного ко-
дексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» та 
«Про банки і банківську діяльність» з метою стимулювання збіль-
шення обсягів операцій в організованому сегменті фондового 
ринку.

Законопроектом, зокрема, передбачено можливість визначен-
ня у статуті публічного акціонерного товариства права наглядової 
ради приймати рішення про збільшення статутного капіталу това-
риства шляхом публічного розміщення акцій. Крім того, передба-
чено виключення з актів законодавства положень щодо обмежен-
ня можливості збільшення статутного капіталу акціонерного 
товариства, зокрема, шляхом публічного розміщення акцій, а та-
кож положень відповідно до яких акціонерне товариство 
зобов’язане зменшити розмір свого статутного капіталу.

Зауваження і пропозиції до Законопроекту можуть надсилати-
ся у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публі-
кації цього повідомлення за адресою: вул. Московська, 8,  кор-
пус 30, м. Київ-601, 01010 (відділ розвитку законодавства 
департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку); e-mail:  
vitalii.svyryda@nssmc.gov.ua та Державній службі України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсе-
нальна, 9/11, м. Київ, 01011; e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Т.в.о. Голови Комісії  А. Амелін

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Південним територіальним управлінням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з переведенням ви-
пуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну 
здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРИ
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДБУДМАТЕРІА
ЛИ» (с. Павлівка, Світловодський район, Кіровоградська обл., 

27519; код за ЄДРПОУ: 13741318), загальна сума випуску акцій — 
99 363,25 грн, номінальна вартість — 0,35 грн, кількість акцій — 
283 895 шт., свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 3/11/1/03 
від 25.03.2003 року, видане 15.01.2013 року.

НКЦПФР зупинила, скасувала,  
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-
партаменту спільного інвестування та регулювання діяльності ін-
ституційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розді-
лу ІІ Положення про порядок припинення корпоративного 
інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при лік-
відації, затвердженого рішенням Комісії від 20.08.2010 № 1324, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2010 за 
№ 919/18214, зупинено обіг акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ІННОВА-
ЦІЇ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33659832, реєстраційний 
код за ЄДРІСІ: 133329, активами якого управляє Товариство з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Те-
ком ессет менеджмент», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
32696957, крім операцій, пов’язаних з викупом акцій, та право-
чинів щодо спадкування акцій для розрахунків з акціонерами 
ПУБ ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ» — розпорядження 
№ 0041ЗОСІ від 11 січня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-
партаменту спільного інвестування та регулювання діяльності ін-
ституційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розді-
лу ІІ Положення про порядок припинення корпоративного 
інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при лік-
відації, затвердженого рішенням Комісії від 20.08.2010 № 1324, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2010 за 
№ 919/18214, зупинено обіг акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ №1», ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ: 33636967, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
132211, активами якого управляє Приватне акціонерне товари-
ство «Компанія з управління активами «Амадеус», ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ: 33402159, крім операцій, пов’язаних з вику-
пом акцій, та правочинів щодо спадкування акцій для розрахунків 
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з акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ № 1» — розпорядження № 0042ЗОСІ 
від 11 січня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-
партаменту спільного інвестування та регулювання діяльності ін-
ституційних інвесторів Дерев’янкіна Віталія Валерійовича, на під-
ставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок 
припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його 
учасниками при ліквідації, затвердженого рішенням Комісії від 
05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних сертифі-
катів пайового венчурного інвестиційного фонду «Професіонал» 
недиверсифікованого виду закритого типу (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 233410) Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціа-
лізована інвестиційно-будівельна компанія з управління активами 
«Укрсоц-нерухомість» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34046870), 
крім операцій, пов’язаних з викупом інвестиційних сертифікатів, та 
правочинів щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для роз-
рахунків з учасниками пайового венчурного інвестиційного фонду 
«Професіонал» недиверсифікованого виду закритого типу — роз
порядження № 0043– ЗО — СІ від 11 січня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249 та пункту 4 
глави 5 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням ДКЦПФР 
від 17.07.2003 № 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
13.08.2003 за № 706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 № 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 30.01.2010 № 81/13348), зі змінами та доповненнями, та відпо-
відно до документів, наданих ТОВ «Будспецсервіс» (01103, м. Київ, 
вул. Драгомірова, 14, оф. 146, код за ЄДРПОУ: 32555547) на ска-
сування реєстрації випуску облігацій серії «Х», скасовано реєстра-
цію випуску облігацій серії «Х» ТОВ «Будспецсервіс». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій серії «Х» ТОВ «Будспецсервіс» 
від 16 травня 2012 року № 115/2/12, видане 11.06.2012 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано — розпорядження № 15КФСО від 11 січня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 № 249, на підставі 
пункту 4 глави 4 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17.07.2003 № 322, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 13.08.2003 за № 706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 № 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 30.01.2010 № 81/13348), зі змінами та доповненнями, та відпо-
відно до документів, наданих ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (02068, 
м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 3, код за ЄДРПОУ: 24089818) на 
скасування реєстрації випуску облігацій серії «А», скасовано реє-
страцію випуску облігацій серії «А» ПрАТ «Позняки-Жил-Буд». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-Жил-
Буд» від 31 січня 2011 року № 19/2/11 (дата видачі — 17 березня 
2011 року), видане Державною комісією з цінних паперів та фон-

дового ринку, анульовано — розпорядження № 14КФСО від 
3 січня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 № 249, на підставі 
пункту 4 глави 4 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17.07.2003 № 322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції 13.08.2003 за № 706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 № 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
30.01.2010 № 81/13348), зі змінами та доповненнями, та відповідно 
до документів, наданих ТОВ «Еталонмолпродукт» (01011, м. Київ, 
вул. Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ: 32072982) на скасування реєстрації 
випуску облігацій, серії «В», скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії «В» ТОВ «Еталонмолпродукт». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Еталонмолпродукт» від 07 грудня 2007 року 
№ 956/2/07 (дата видачі — 20 лютого 2008 року), видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — 
розпорядження № 01КФСО від 2 січня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням начальника Східного територіально-

го управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що діє згідно з рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі — Комісії) № 249 від 
07.02.2012 року, на підставі п. 4 рішення Комісії від 19.07.07 
№1611 «Про делегування повноважень з реєстрації випусків ак-
цій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів 
про результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій 
підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасу-
вання реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територі-
альним управлінням ДКЦПФР» (зареєстровано в МЮ України 
3 серпня 2007 р. за № 891/14158) та п. 1.2 розділу IIІ Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії № 222 
від 30.12.98 (у редакції Рішення Комісії № 398 від 14.07.05), зупи-
нено обіг акцій:

- Приватного акціонерного товариства «СТОКЕР» (61002, м. Хар-
ків, вул. Петровського, 3, ідентифікаційний код юридичної особи: 
33410987) — розпорядження № 01CХ1З від 11.01.2013 року;

- Приватного акціонерного товариства «АПСИДА» (61002, м. Хар-
ків, вул. Петровського, 3, ідентифікаційний код юридичної особи: 
33410971) — розпорядження № 02CХ1З від 11.01.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням начальника Східного територіально-

го управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що діє згідно з рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі — Комісії) № 249 від 
07.02.2012 року, на підставі п. 4 рішення Комісії від 19.07.07 
№ 1611 «Про делегування повноважень з реєстрації випусків ак-
цій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів 
про результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій 
підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасу-
вання реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територі-
альним управлінням ДКЦПФР» (зареєстровано в МЮ України 
3 серпня 2007 р. за № 891/14158) та п. 1.2 розділу IІ Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про ре-
єстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії № 222 
від 30.12.98 (у редакції Рішення Комісії № 398 від 14.07.05), зупи-
нено обіг акцій АТЗТ «БОРІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (63801, Хар-
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ківська обл., Борівський р-н, смт Борова, вул. Підлиманська, б. 3, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 23007186), — розпоря
дження № 03CХ1З від 11.01.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням начальника Східного територіального 

управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що діє згідно з рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі — Комісії) № 249 від 07.02.2012 року, 
на підставі п. 4 рішення Комісії від 19.07.07 № 1611 «Про делегу-
вання повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісії 
акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розмі-
щення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про 
результати розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків 
акцій та облігацій підприємств територіальним управлінням 
ДКЦПФР» (зареєстровано в МЮ України 3 серпня 2007 р. за 
№ 891/14158) та п. 3.2 розділу IІ Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Комісії № 222 від 30.12.98 (у редакції 
Рішення Комісії № 398 від 14.07.05), скасовано реєстрацію випуску 
акцій Оптово-роздрібного підприємства «Дари природи» — акціо-
нерного товариства закритого типу (61052, м. Харків, 
вул. Лук’янівська, 2, ідентифікаційний код юридичної особи: 
01549142). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 1194/20/1/98 
від 28.12.1998 року, видане Харківським теруправлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — 
розпорядження № 02-CХ-1-С-А від 11.01.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням начальника Східного територіально-

го управління Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що діє згідно з рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі — Комісії) № 249 від 
07.02.2012 року, відповідно до рішення Комісії від 16.05.05 № 240 
«Про передачу повноважень територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо скасу-
вання реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, які виклю-
чені з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців) у зв’язку з їх ліквідацією», зі змінами, 
внесеними рішенням ДКЦПФР від 13.09.06 № 826, скасовано реє-
страцію випуску акцій ЗАТ «УКР-РОСТ» (далі — Товариство, код 
за ЄДРПОУ: 31690729, місцезнаходження: 62501, Харківська обл., 
Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Надії Волкової, б. 2). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій № 188/20/1/01 від 
24.12.2001 року, видане Харківським територіальним управлін-

ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано — розпорядження № 03СХ1СА від 11.01.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Південного 
територіального управління Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 р. № 
249, пункту 3.2 Розділу Ш Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 30.12.1998 року № 222 (у редакції рішення Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2005 року № 398, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.09.2005 року за 
№ 1113/11393), скасовано реєстрацію випуску акцій:

- Відкритого акціонерного товариства «Транспортник», 
(вул. Промислова, 1, м. Цюрупинськ, Херсонська область, 75100; 
код за ЄДРПОУ: 30704892; статутний капітал — 2131800,00 грн, 
кількість акцій — 8527200 штук простих іменних номінальною 
вартістю 0,25 грн; Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№ 49/21/1/10 від 07.12.2010 року, видане Херсонським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку), у зв’язку з реорганізацією товариства, анульовано 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 49/21/1/10 від 
07.12.2010 року, видане Херсонським територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження № 3ПВСА від 15 січня 2013 року;

- Закритого акціонерного товариства «Спеціалізоване буді-
вельне управління «Херсонспецбуд», (вул. 10-а Східна, 39,  
м. Херсон, 73035; код за ЄДРПОУ: 33824295; статутний капітал — 
2552000,00 грн, кількість акцій — 204160 штук простих іменних 
номінальною вартістю 12,50 грн; Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій № 06/21/1/06 від 10.08.2006 року, видане Херсонським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку), у зв’язку з реорганізацією товариства, анульо-
вано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 06/21/1/06 від 
10.08.2006 року, видане Херсонським територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження № 4ПВСА від 15 січня 2013 року.

15.01.2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.
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Публічне акціонерне товариство «Юженергобуд» повідомляє про скликання загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 18 лютого 2013 року о 12.00 за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв 
вул. Садова, 1/10, 4ий поверх. Реєстрація акціонерів відбудеться 18 лютого 2013 року з 11.00 до 
11.45 за місцем проведення зборів. Учасникам зборів при собі мати паспорт, представникам акціо-
нерів — паспорт та доручення. Дата складання списку акціонерів, що мають право на участь у збо-
рах: 15 лютого 2013 р. станом на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд і затвердження звіту керівних органів про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «Юженергобуд» за 2012 рік.
3. Про розгляд і затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Юженергобуд» за 2012 рік.
4. Про розподіл прибутку або покриття збитків ПАТ «Юженергобуд» за 2012 рік.
5. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Юженергобуд». Державна реєстрація нової 

редакції Статуту Товариства.
6. Вибори керівних органів Товариства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Публічного акціонерного товариства 
«Юженергобуд» за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 84844 84710

Основні засоби 6593 8208
Довгострокові фінансові інвестиції 12655 12655
Запаси 19703 17473
Сумарна дебіторська заборгованість 37958 39535
Грошові кошти та їх еквіваленти 4307 3205
Нерозподілений прибуток -12857 -14079
Власний капітал 1341 1839
Статутний капітал 4175 4175
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 83500 82871
Чистий прибуток (збиток) -495 -2561
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5218500 5218500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 71 102

З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитися за місцем знаходження Товариства 
у робочі дні з 9.00 до 16.00. Відповідальна особа Ясеницький І.М. Довідки за телефоном: 
(05136) 27972.

Генеральний директор ПАТ «Юженергобуд»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖЕНЕРГОБУД»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВСЬКИй»
Додаток 14

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
ПОВІДОМЛЕННЯ

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КІРОВСЬКИЙ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00852465
1.4. Місцезнаходження емітента 27640, Кіровоградська область, 

Кіровоградський район, с. Вільне, 
вул. Леніна, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0522) 31-73-30 (0522) 31-73-36
1.6. Електронна поштова адреса емітента femida@kirovskiy.kr.ua,

femida_kirovskiy@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.kirovskiy.pat.ua

1.8. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб 
емітента

1.9. Дата розміщення 14.01.2013 р. 
1.10. Дата здійснення дії 14.01.2013 р.
1.11. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі 
Інтернет

14.01.2013 р.

2. Текст повідомлення
Засіданням Наглядової ради ПАТ «КIРОВСЬКИЙ» було прийнято рішення (протокол за-

сідання Наглядової ради №9 від 14.01.2013 року) про звільнення директора 
ПАТ «КIРОВСЬКИЙ» Ілларіонової Тетяни Іванівни за згодою сторін та призначено директо-
ром ПАТ «КIРОВСЬКИЙ» за сумісництвом 15.01.2013 року Лука Олександра Миколайовича 
з іспитовим строком 2 (два) місяці та надано йому усі права та обов'язки директора Товари-
ства, якi передбачені Статутом ПАТ «КIРОВСЬКИЙ» та законодавством України. Передбачено 
укладення контракту. 

Звільнено: директора ПАТ «КIРОВСЬКИЙ» — Ілларіонову Тетяну Іванівну (паспорт: серiя 
НА 863867 виданий 08.07.2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій об-
ласті). Частка якою особа володiє в статутному капiталi емiтента — нуль шт. Посадова особа 
перебувала на посаді з 25.11.2011 по 14.01.2013р. Iншi посади, якi займала посадова особа 
протягом своєї діяльності: директор, голова правління, держслужбовець. Звільнена посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.

Призначено: директора ПАТ «КIРОВСЬКИЙ» за сумісництвом — Лука Олександра Мико-
лайовича (паспорт: серiя СО 351981 виданий 21.03.2000 року Ватутінським РУ ГУ МВС Укра-
їни в місті Києві). Частка якою особа володiє в статутному капiталi емiтента — нуль шт. Iншi 
посади, якi займала посадова особа протягом своєї діяльності: головний лікар ветеринарної 
медицини, лікар ветеринарної медицини, технічний спеціаліст з птахівництва. 

Призначена посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не 
має.

Лук О.М., призначений на посаду директора ПАТ «КIРОВСЬКИЙ» з іспитовим строком 
два місяці. Передбачено підписання контракту.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ПАТ «КІРОВСЬКИй»  Лук О.М.

М.П. (підпис)
14.01.2013 року

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮГЦЕМЕНТ», 
що розташоване за адресою: 57113, Миколаївська область, Миколаївський район, 

смт. Ольшанське, вул. Промислова, буд. 9 цим повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 26 лютого 2013 року о 09.00 годині за адресою: Микола
ївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, буд. 9, в приміщен
ні кабінету з охорони праці

На розгляд та голосування річних загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «ЮГцемент» (далі за текстом — Товариство)  

будуть винесені наступні питання (Порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконав-

чого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2012 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства та затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, а та-
кож обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової Ради від імені Товариства.

10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винаго-
роди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з обраними членами Ревізійної комісії від імені Товариства.

12. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку 

акціонерів, які мають право на таку участь, складеному станом на 24 годину 20 лютого 
2013 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або 
їх представники.

Реєстрація учасників річних загальних зборів буде проводитися в день проведення збо-
рів за місцем їх проведення з 08.00 до 08.45 год. на підставі переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 
про депозитарну систему України. Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в річних 
загальних зборах акціонерів, та їх представників здійснюється на підставі документу, що 
посвідчує (ідентифікує) їх особу. При цьому представники акціонерів додатково мають на-
дати реєстраційній комісії документ, що підтверджує повноваження представника на участь 
у загальних зборах.

В зв’язку з відсутністю на даний час звітних даних про основні показники фінансово — 
господарської діяльності за 2012 рік, Товариство не може разом з повідомленням про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів опублікувати таку інформацію згідно Рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 р. за № 324 «Про роз-
криття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення за-
гальних зборів». Зазначена інформація буде опублікована Товариством додатково в уста-
новленому законом порядку та строки. 

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитись осо-
бисто за місцезнаходженням Товариства (Миколаївська область, Миколаївський район, 
смт. Ольшанське, вул. Промислова, буд. 9) в робочі дні з 09.00 до 16.00 (окрім обідньої пе-
рерви) в приміщенні кабінету юридичного відділу. За порядок ознайомлення акціонерів з 
документами відповідальний Начальник юридичного відділу Товариства.

Рада Директорів ПАТ «ЮГцемент»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Повідомляємо, що Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерно-
го товариства «Страхова компанія «Київська Русь» відбудуться 19 лютого 2013 року 
об 11.00, за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, Солом’янська площа,2, 
оф. 703. 

Реєстрація акціонерів (представників) для участі в позачергових загальних зборах 
з 09.55 до 10.55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається 
станом на 13.02.2013р.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та реві-

зійну комісію (ревізора) товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
4.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових догово-

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

5. Внесення змін до Статуту. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; уповноваже-

ним особам та представникам акціонерів — доручення на право голосування. Озна-
йомлення з документами, матеріалами для підготовки до позачергових загальних 
зборів можливо в робочий час за адресою: м.Київ, Солом’янська площа,2, оф.703, 
т. - 244 04 14; 244 05 71.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОТА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Турбота»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30784145
1.4. Місцезнаходження емітента 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044)5937979
1.6. Електронна поштова адреса емітента deg@turbota.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.turbota.kiev.ua

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

Інформація про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. Текст повідомлення 
11.01.2013 року посадова особа головний бухгалтер Нусімова Наталія Олексіївна звіль-

нена з посади наказом директора Приватного акціонерного товариства «Турбота» від 
11.01.2013 року № 01 за власним бажанням. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Строк перебування на посаді: 23.04.2012 — 11.01.2013. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість звільненої особи на посаду головного бухгалтера нікого не призначено.
3. Підпис 

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

Директор  Дігтярьов Олександр Леонтійович.
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Річна інформація емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОНГАРАНТ»

за 2011 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ГРАНТКАПІТАЛ»

1.2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 83003, Донецька область, місто Донецьк, проспект 

Дзержинського, буд. 69Б, офіс 32;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32942598
1.5. Міжміський код та телефон: (062) 3868373, 3868911;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія АОІ №435704;
1.7. Дата державної реєстрації: 12.05.2004 року;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.ugic.com.ua 
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента

2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів    102688 15516  
Основні засоби (за залишковою вартістю)   137   130
Довгострокові фінансові інвестиції    -   -
Запаси   17   16
Сумарна дебіторська заборгованість    564   125
Грошові кошти та їх еквіваленти   1402   724
Власний капітал   101833   13867
Статутний капітал   100000   14000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   1737   -229
Довгострокові зобов'язання   -   -
Поточні зобов'язання   77   1007
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    -   -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)   -   -
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)   56000000   56000000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість   -  -  
у відсотках від статутного 
капіталу 

  -   -

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

  -   -

Вартість чистих активів   102611   14509

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
До органів управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПА-

НІЯ «ГРАНТ-КАПІТАЛ» належить: Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління та 
Ревізор. 

До посадових осіб належать: Голова Правління — Поваляєв О.Ю., Перший заступник Го-
лови Правління — Мнускіна О.О., Радник Голови Правління — Троян К.В., Головний бухгал-
тер — Бондаренко Т.Б., Голова Наглядової Ради — ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (ЄДРПОУ 37545528), 
Член Наглядової Ради — Дочірнє підприємство «МІСТ» фірми «All Beteilingungs-Anstalt» 
(30623080), Ревізор — Волошин В.В.

Засновниками емітента є:
1. ТОВ «Торговий дом «Ясинуватський машзавод» (ЄДРПОУ 31297067) — 33,33%;
2. ДП з іноземними інвестиціями «Бі Джі Ю-Інвест» (ЄДРПОУ 32616557) — 33,33%;
3. ДП «МІСТ» фірми «All Beteilingungs-Anstalt» (30623080) — 33,34%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент має прості іменні акції. Форма випуску акцій — без документарна. Міжнародний 

ідентифікаційний номер — UA4000103634, Свідоцтво №411/1/11 від 08.09.2011 року видане 

ДКЦПФР. Кількість акцій 400 000 000, номінальна вартість кожної акції — 0,25 грн. Розмір 
статутного капіталу — 100 000 000,00 грн. 100% розміщено серед акціонерів, тип розміщен-
ня — приватне. Акції власного випуску, що знаходяться на балансі відсутні. Публічного роз-
міщення акцій не відбувалося. Акції емітента до лістингу не включалися.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Емітент не змінював особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у де-
позитарній системі України.

Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює 
Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ЄДРПОУ 
35917889).

6. Інформація про загальні збори
Емітентом за звітний період були проведені: Чергові загальні збори акціонерів 

(29.04.2011 року) та Позачергові загальні збори акціонерів (29.07.2011 року та 
28.10.2011 року.).

7. Інформація про дивіденди 
Рішення щодо виплати дивідендів емітентом не приймалось, виплата дивідендів протя-

гом звітного періоду не здійснювалась.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок про здійснення фінансової перевірки емітента підготовлено То-
вариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Паритет-аудит» (ЄДРПОУ 
32569696) 83044, Україна, місто Донецьк, вул.. Комуністична, 4. Сертифікат аудитора серії А 
№ 003626 від 29.01.1999 роу видане за рішенням Аудиторської палати України.

На основi Звiту незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «ГРАНТ-КАПIТАЛ» станом на 31.12.2011 року складеного То-
вариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Паритет-аудит», можна 
дiйти наступних висновкiв: складений (статутний) капiтал Приватного акцiонерного товари-
ства «Страхова компанiя «ГРАНТ-КАПIТАЛ» сформований (сплачений) на загальну суму 
100 000 000 (сто мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, що становить 100,00% (вiдсоткiв) вiд заре-
єстрованого статутного капiталу. Розмiр зареєстрованого (сплаченого) статутного капiталу 
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ГРАНТ-КАПIТАЛ» станом на звiтну 
дату вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Фактичний запас платоспроможностi 
(нетто-активи) = загальна сума активiв — сума нематерiальних активiв — загальна сума 
зобов’язань = 101 667, 00 тис. гривень. Величина перевищення фактичного запасу 
платоспроможностi (нетто-активiв) емiтента над розмiром статутного капiталу станом на 
31.12.2011 року дорiвнює 101 667 тис. гривень — 100 000, 00 тис. гривень = 1 667 тис. гри-
вень. Перевищення фантичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв) над розрахунко-
вим нормативним запасом платоспроможностi у розмiрi 100 928,2 тис. гривень складає 
13 761,1%, що є бiльшим нiж 1 млн. євро, що вiдповiдає вимогам ст.30 Закону України «Про 
страхування». Аудиторський звiт пiдтверджує, що на звiтну дату розмiр резервного капiталу 
складає 96,0 тис. гривень. Фактичний запас платоспроможностi у 2011 роцi перевищував 
розрахунковий нормативний запас платоспроможностi.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації про емітента розкрито у загальнодоступній інформацій-

ній базі даних Комісії за адресою: http://www.stokmarket.gov.ua 15.01.2013 року та на власно-
му web-сайті за адресою: www.ugic.com.ua 15.01.2013 року.

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Гончаров О.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
15.01.2013 р.

М. П. (дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОНГАРАНТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія 
«Міжнародні Авіалінії України». 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14348681. 
1.4. Місцезнаходження емітента: 01030, м. Київ, вул. Лисенка, 4.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 581 5656; 044 230 88 66.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: uia@flyuia.com.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації. 
1.8. Вид особливої інформації: зміни у складі посадових осіб емітенту. 

2. Текст повідомлення 
31 грудня 2012 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного ак-

ціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (далі — Товариство), 
що оформлене протоколом від 31.12.2012 р., у зв’язку зі скороченням кількісного складу 
Наглядової ради Товариства, припинено повноваження/звільнено з посади члена Наглядо-
вої ради Товариства Табачника Михайла Володимировича (на розкриття паспортних даних 
згода не надана). Термін перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства — 0 років 
6 місяців. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Президент  Ю.В. Мірошников

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДІАПАЗОНМАКСИМУМ БАНК» 

(ЄДРПОУ 36301800), місцезнаходження: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
20 лютого 2013 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17В, 
2й поверх, Конференцзал.

Реєстрація акціонерів для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 
20 лютого 2013 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку 

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Внесення змін до Статуту ПАТ «Д-М Банк», пов’язаних із зміною розміру статутного капіталу.
Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 

зборів — 14.01.2013 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом 

на 24 годину 14.02.2013 р.
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів запрошуються акціонери ПАТ «Д-М 

Банк» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у 
відповідності до чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники по-
винні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з проектом договору про 
викуп акцій відповідно до порядку, встановленого ст.ст. 68, 69 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», в офісі ПАТ «Д-М Банк» за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, другий по-
верх, в кабінеті Начальника юридичного управління з понеділка по п'ятницю з 11.00 до 13.00 год., 
та з 14.00 до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Від-
повідальна особа Ярухін Ю.Ю., тел. (044) 559-23-18.

Голова Спостережної ради ПАТ «ДМ Банк»  Н.М. Ігнатченко



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10, 16 січня 2013 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРТЕМБАНК»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «АРТЕМБАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 26253023
1.4. Місцезнаходження емітента Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема,103
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 4833065
1.6. Електронна поштова адреса емітента bank@artembank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет www.artembank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсот

ків голосуючих акцій 
2. Текст повідомлення 

Повідомляємо, що відповідно до інформації, отриманої 14.01.2013 р. від ПрАТ «Всеу-
країнський депозитарій цінних паперів», у зведеному обліковому реєстрі акціонерів 
АТ»АРТЕМ-БАНК», акціонеру, якому належить більше 10 відсотків голосуючих акцій — То-
вариству з обмеженою відповідальністю «Парадигма», Україна, 04050, м.Київ, вул.Арте-
ма, 103, пакет акцій збільшено на 640 штук і належить 8434000 акцій АТ «АРТЕМ-БАНК», що 
становить 98,0698 відсотки статутного капіталу. 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова Правління АТ «АРТЕМБАНК» О.Г. Білоненко.  15 січня 2013 р.

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

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛIКО УКРАЇНА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32109907
1.4. Місцезнаходження емітента: 01032, Київ, Симона Петлюри (Комiнтерну), 14
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 494 13 43, 494 13 45
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@metlife.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: www.metlife.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення 
ПрАТ «Алiко Україна» повiдомляє про змiни у складi Правління ПрАТ «Алiко Україна» у зв’язку 

із призначенням п. Мілана Фітко (згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) на 
посаду Комерційного Директора шляхом його переведення з посади Голови Правління на посаду 
Комерційного Директора Товариства за власним бажанням. Рiшення про призначенням п. Мілана 
Фітко на посаду Комерційного Директора шляхом його переведення з посади Голови Правління на 
посаду Комерційного Директора прийнято Позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв 
ПрАТ «Алiко Україна» вiд 14 січня 2013 року, Протокол №23. Судимостi, в тому числi непогашеної, 
за корисливi та посадовi злочини п. Мілан Фітко не має. Частка, якою володiє п. Мілан Фітко у 
статутному капiталi ПрАТ «Алiко Україна» становить — 0%. На посадi Голови Правлiння ПрАТ «Алiко 
Україна» п. Мілан Фітко перебував з 09 червня 2009 року протягом 3 (трьох) рокiв i 7 (семи) 
мiсяцiв.

У зв’язку із переведенням Голови правління ПрАТ «Алiко Україна» на посаду Комерційного 
Директора, ПрАТ «Алiко Україна» повiдомляє про змiни у складi Правлiння ПрАТ «Алiко Україна». 
Вiдповiдно до Рiшення Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «Алiко Україна» від 14 січ-
ня 2013 року, Протокол №23, Головою Правлiння ПрАТ «Алiко Україна» призначено громадянина 
США, п. Бромлей Джона Акселя (Bromley John Axel) (згода фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних вiдсутня). Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Бромлей 
Джон Аксель не має. Частка, якою володiє п. Бромлей Джон Аксель у статутному капiталi 
ПрАТ «Алiко Україна» становить — 0%. До призначення на посаду Голови Правлiння п. Бромлей 
Джон Аксель на iнших посадах в ПрАТ «Алiко Україна» не працював. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом своєї дiяльностi: Регіональний менеджер — MetLife International; Генеральний ме-
неджер — ALICO Nepal AIG Life, ALICO; Регіональний виконавчий менеджер агенств — Middle East 
AIG Life, ALICO; Міжнародний брокерський менеджер — AIG Life, ALICO. п. Бромлей Джона Акселя 
Призначено на посаду Голови Правління безстроково.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова Правління
(найменування посади)

______________
(підпис) 

___________М. Фітко_________
(ініціали та прізвище керівника) 

М. П. «14» січня 2013 року
(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство «Енергія»
Організаційно-правова форма емітента — Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 13699556
Місцезнаходження емітента — 08700,Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, 

вул. Промислова, 1
Міжміський код, телефон та факс емітента — (04572)77-060, 72-175
Електронна поштова адреса емітента — energiya@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

міщення інформації — http://energiya.kiev.ua/news.html#rik6 
Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текс повідомлення
На підставі рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради ПАТ «Енергія» 11 січня 

2013 р. у зв’язку з закінченням строку трудового договору звільнено з посади Голови прав-
ління Шигірта Юрія Федоровича (паспорт CН № 820613 виданий Дніпровським РУГУ МВС 
України в м. Києві 19.05.1998р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. По-
садова особа непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. На посаді 
перебував з 16.01.2012 р. по 12.01.2013р.

На підставі рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради ПАТ «Енергія» 11 січня 
2013 р. у зв’язку з закінченням строку трудового договору звільнено з посади заступника 
голови правління-технічного директора Кулигіна Сергія Володимировича (паспорт СК 
№ 128181 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл. 19.03.1996р.). Часткою 
в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимости за ко-
рисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 12.01.2012 р. по 12.01.2013 р.

На підставі рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради ПАТ «Енергія» 11 січня 
2013 р. у зв’язку з закінченням строку дії повноваження члена правління, відкликати повно-
важення члена правління Жовнодія Олега Валентиновича (паспорт СК № 035026 виданий 
Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл. 22.06.1995р.). Часткою в статутному капіта-
лі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимости за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк дії повноваження члена правління з 12.01.2012 р. по 12.01.2013 р.

На підставі рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради ПАТ «Енергія» 11 січня 
2013 р. строком на один рік призначено Головою правління Шигірта Юрія Федоровича (пас-
порт CН № 820613 виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 19.05.1998р.). Част-
кою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимости за 
корисливі та посадові злочини не має. Посади: головний енергетик ПАТ «Київський КПК», 
голова правління ПАТ «Енергія».

На підставі рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради ПАТ «Енергія» 11 січня 
2013 р. строком на один рік призначено заступника голови правління-технічного дирктора 
Кулигіна Сергія Володимировича (паспорт СК № 128181 виданий Обухівським РВГУ МВС 
України в Київській обл. 19.03.1996р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 
Посадова особа непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Посади: 
інженер-технолог ВАТ «Енергія», провідний інженер дирекції будівництва ТЄЦ «Київський 
КПК» заступник директора ВАТ «Енергія», заступник голови правління-технічний директор 
ПАТ «Енергія».

На підставі рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради ПАТ «Енергія» 11 січня 
2013 р. строком на один рік призначено члена правління — Жовнодія Олега Валентиновича 
(паспорт СК № 035026 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл. 22.06.1995р.). 
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимос-
ти за корисливі та посадові злочини не має. Посади: провідний економіст ПАТ «Енергія».

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова правління Шигірт Юрій Федорович  14.01.2013р.
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Додаток 43
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Ай 
ДI ЕМ»

1.2. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 01010 м. Київ д/н м. Київ вул. Андрiя 

Iванова, буд. 10
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32110535
1.5. Міжміський код та телефон 044 4903590
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента ААВ № 065090
1.7. Дата державної реєстрації 25.07.2002
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  1680  2515
Основні засоби (за залишковою вартістю)  46  70
Довгострокові фінансові інвестиції     
Запаси     
Сумарна дебіторська заборгованість  284  2369
Грошові кошти та їх еквіваленти  1317  15
Власний капітал  1219  1609
Статутний капітал  210  210
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1009  1399
Довгострокові зобов'язання     
Поточні зобов'язання  461  906
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)     
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)     
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість     
у відсотках від статутного капіталу     

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

    

Вартість чистих активів  1219  1609

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Управлiння товариством здiйснюють: — вищий орган товариства — загальнi збори акцiонерiв товари-

ства;
- наглядова рада, правлiння товариства та ревiзiйна комiсiя.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: 
Директор Лакiза Вадим Юрiйович
Інформація про засновників емітента
Лакiза Вадим Юрiйович. Частка в статутному капiталi 100.00000000000%

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї Iменнi простi. Форма випуску — Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 1000шт. Номiнал одно-

го цiнного папера 210.00 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%.Акцiї не розповсюджувались 
шляхом пiдписки, не купувалися та не продавалися на бiржi. Привiлейованi акцiї не випускалися.Факту 
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній 
системі України

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за 
звiтний перiод не вiдбувалося.

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 17.03.2011
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 12.10.2011

7. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, що передував 
звітному

За простими 
акціями

За привілейованими 
акціями

За простими 
акціями

За привілейованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

 268565.00  0.00  577000.00  0.00

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн. 

 268.56  0.00  577.00  0.00

Сума виплачених дивіден-
дів, грн. 

 268565.00  0.00  577000.00  0.00

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

10.02.2012  . . 17.03.2011  . . 

Дата виплати дивідендів 15.02.2012  . . 05.04.2011  . . 
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та дата складання перелику 

осiб, якi мають право на отримання дiвiдендiв: за 2011 рiк — 10.02.2012 р., за 
2010 рiк — 17.03.2011р. Дата виплати дiвiдендiв : за 2010 рiк — 05.04.2011 р., 
за 2011 рiк — 15.02.2012 р.
Порядок виплати — перераховано на поточний рахунок акцонера.
Розмiр виплачених дiвiдендiв: за 2010 рiк — 548150,00 грн., за 2011 рiк — 
255136,75 грн.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «АУДИТ-ТЕСТ «, Свiдоцтво про включення до Реєстру ауди-

торських фiрм та аудиторiв № 0673 видано АПУ 30.03.2011 р., термiн чинностi — до 24.02.2016 р.
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «АЙ ДI ЕМ» станом на 31 грудня 

2011 року
м. Київ 06 грудня 2012 р.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не наглядали за проведенням iнвентаризацiї активiв (необоротних активiв) Товариства станом на 

кiнець дня 31 грудня 2011 року чи на iншу дату, в зв’язку з чим не можемо висловити безумовно-позитиву 
думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства. Однак, вiдмiчене обмеження має незначний 
вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому. 

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для ви-

словлення умовно-позитивної думки», надана iнформацiя дає повне i дiйсне уявлення про реальний стан 
активiв та пасивiв Приватного акцiонерного товариства «АЙ ДI ЕМ». Прийнята система бухгалтерського 
облiку вiдповiдає чинному законодавству України та нормативним вимогам нацiональних стандартiв бухгал-
терського облiку та звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку, вiдповiдає встановле-
ним вимогам чинного законодавства України i прийнятiй облiковiй полiтицi та в усiх суттєвих аспектах 
достовiрно вiдображає фактичний фiнансово-господарський стан Приватного акцiонерного товариства 
«АЙ ДI ЕМ» на 31.12.2011 року.

Директор ПП АФ «Аудит-Тест» Кириленко О.А.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації  

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит . . .

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Найменування посади
Директор ____________  Лакiза Вадим Юрiйович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ай ДI ЕМ»

До уваги акціонерів. 
Публічне акціонерне Товариство «ГАЛАНТ — ІНДУСТРІ» (ЄДРПОУ 21531523) (надалі — То

вариство) інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для учас-

ті в Зборах: 
21 лютого 2013 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 лютого 2013 року о 14 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна. 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39

Порядок денний: 
1. Звіт Директора про результати роботи Товариства за 2012 р. та затвердження основних 

напрямків діяльності і планів Товариства на 2013 р.
2. Звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р. та 

його затвердження.
3. Затвердження річного фінансового резутьтату та балансу Товариства. 
4. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 р., термінів і порядку виплати при-

бутку (дивідендів).
5. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
7. Про відкликання Директора Товариства. 

8. Про обрання Директора Товариства. 
9. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради То-

вариства, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Това-
риства. 

Для участі в Зборах необхідно мати при собі :
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, за адресою: Україна. 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39, кожного робочо-
го дня з 09.00 до 17.30 години, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Това-
риства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначається ста-
ном на 15 лютого 2013 року.

Телефони для довідок : (044) 4176615
Наглядова рада 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ — ІНДУСТРІ»

Відомості про зміни в складі посадових осіб 
ПрАТ АФ «Цюрупинське»

Найменування: Приватне акцiонерне товариство Агрофірма «Цюрупинське», 
код ЄДРПОУ: 32314355, адреса: 75100, Херсонська обл., м.Цюрупинськ, 
вул Стаханова, б.50, тлф/факс: 0554222231, E-mail: 108_aftsurup@atrep.com.ua, 
веб-сайт: www.aftsurup.vatua.com. Наказом директора від 14.01.13 звiльнена 
головбух Горшкова Олена Олександрiвна, акціями АТ не володіє, перебувала 

на посадi з 02.04.07. Тим же наказом призначена на невизначений термін 
головбухом Кiона Тетяна Валентинiвна, акцiями АТ не володiє, попередня по-
сада економіст. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Директор Ки-
чинський Віктор Леонідович підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОФІРМА «ЦЮРУПИНСЬКЕ»
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Приватне акціонерне товариство «Європейський Страховий Союз» (далі — Товариство) 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33552636, місцезнаходження: 01025, Україна, м. Київ,  
вул. Володимирська, буд. 7, офіс 1, тел. (044)289-99-13, факс (044) 289-55-08, ел. пошта:  
ess@eiu.com.ua, http://www.eiu.com.ua/) повідомляє про виникнення особливої інформації — 
рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

14.01.2013 на засіданні Правління Товариства прийнято рішення про створення додатково
го безбалансового відокремленого структурного підрозділу (Протокол засідання Правління 
№ 46 від 14.01.2013).

Причини створення: необхідність надання страхових послуг по обов’язковому та добровіль-
ному страхуванню у Чернігівській та Черкаській областях.

Таким чином, відповідно до рішення Правління (Протокол засідання Правління № 46 від 
14.01.2013) створено такі безбалансові відокремлені структурні підрозділи Товариства:

1. Департамент страхування Чернігівського регіону Приватного акціонерного товариства 
«Європейський Страховий Союз», місцезнаходженням якого вважати адресу: 14000, Чернігів-
ська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 29, оф. 5.

Для здійснення своєї діяльності на Департамент страхування Чернігівського регіону Товари-
ства покладені такі основні завдання:

1. Забезпечення продажу страхових продуктів Товариства у відповідності з діючим законо-
давством, рішеннями, розпорядженнями органів управління, виконавчого органу Товариства.

2. Забезпечення первинного врегулювання збитків за укладеними договорами страхування 
Товариства.

3. Забезпечення супроводження укладених договорів страхування.
Відповідно до покладених завдань Департамент страхування Кременчуцького регіону Това-

риства виконує наступні функції: 
1. Вивчення потреб регіонального ринку в існуючих та нових страхових продуктах.
2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення діючих або розробці нових страхових про-

дуктів Товариства.
3. Надання пропозицій щодо формування бюджету Департаменту на відповідний фінансо-

вий рік, його узгодження та виконання.
4. Контроль за впровадженням продажу страхових продуктів Товариства;
5. Здійснення продажу страхових продуктів Товариства індивідуальним та корпоративним 

клієнтам:
5.1. здійснення аналізу відповідного сегменту ринку та вибір корпоративних осіб клієнтів;
5.2. формування бізнес-пропозицій щодо страхування потенційних ризиків корпоративних 

клієнтів у відповідності із страховими продуктами Товариства;
5.3. проведення переговорів та укладання договорів страхування згідно діючого законодав-

ства та отриманих Товариством ліцензій.
6. Організація роботи агентів, щодо продажу страхових продуктів Товариства на підставі 

відповідних угод із Товариством. 
7. Надання пропозицій по організації агентських продаж, підготовки плану рекламних за-

ходів з підтримки продажу страхових продуктів Товариства у регіоні, організація проведення 
відповідних рекламних заходів.

8. Здійснення роботи щодо врегулювання збитків за укладеними Товариством договорами стра-
хування в межах повноважень персоналу Департаменту згідно нормативних документів Товариства.

9. Забезпечення належних умов праці працівників Департаменту.
10. Здійснення заходів щодо:
10.1. техніки безпеки та охорони праці працівників Департаменту;
10.2. схоронності майна, що знаходяться у користуванні Департаменту;
11. Здійснення отримання, зберігання та ведення обліку бланків страхових документів, в т.ч. 

з використанням програмних засобів Товариства.
12. Здійснення роботи щодо належної експлуатації транспортних засобів, згідно норматив-

них документів Товариства.
13. Ведення належного діловодства:
13.1. впровадження номенклатури справ Департаменту, затвердженої Товариством;
13.2. здійснення реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції згідно окремих письмових 

журналів;
13.3. здійснення реєстрації внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Департамен-

ту згідно письмового журналу.
14. Забезпечення пропозицій по підбору кадрового резерву Департаменту.
15. Взаємодія з державними органами, підприємствами і установами в межах існуючих пов-

новажень.
16. Надання Товариству інформації щодо укладених Департаментом та агентами договорів 

страхування відповідно до встановленої процедури та строків.

17. Надання уповноваженим працівникам Товариства інформації, пов’язаної з ідентифікаці-
єю отриманих страхових платежів за укладеними Департаментом договорами страхування.

18. Надання канцелярії Товариства оригіналів примірників укладених договорів страхуван-
ня, інших документів, відповідно до встановленої в Товаристві процедури.

2. Департамент страхування Черкаського регіону Приватного акціонерного товариства «Єв
ропейський Страховий Союз», місцезнаходженням якого вважати адресу: 18000, Черкаська обл., 
м. Черкаси, 6ул. Шевченка, 266/1, кім. 101.

Для здійснення своєї діяльності на Департамент страхування Черкаського регіону Товари-
ства покладені такі основні завдання:

1. Забезпечення продажу страхових продуктів Товариства у відповідності з діючим законо-
давством, рішеннями, розпорядженнями органів управління, виконавчого органу Товариства.

2. Забезпечення первинного врегулювання збитків за укладеними договорами страхування 
Товариства.

3. Забезпечення супроводження укладених договорів страхування.
Відповідно до покладених завдань Департамент страхування Кременчуцького регіону Това-

риства виконує наступні функції: 
1. Вивчення потреб регіонального ринку в існуючих та нових страхових продуктах.
2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення діючих або розробці нових страхових про-

дуктів Товариства.
3. Надання пропозицій щодо формування бюджету Департаменту на відповідний фінансо-

вий рік, його узгодження та виконання.
4. Контроль за впровадженням продажу страхових продуктів Товариства;
5. Здійснення продажу страхових продуктів Товариства індивідуальним та корпоративним 

клієнтам:
5.1. здійснення аналізу відповідного сегменту ринку та вибір корпоративних осіб клієнтів;
5.2. формування бізнес-пропозицій щодо страхування потенційних ризиків корпоративних 

клієнтів у відповідності із страховими продуктами Товариства;
5.3. проведення переговорів та укладання договорів страхування згідно діючого законодав-

ства та отриманих Товариством ліцензій.
6. Організація роботи агентів, щодо продажу страхових продуктів Товариства на підставі 

відповідних угод із Товариством. 
7. Надання пропозицій по організації агентських продаж, підготовки плану рекламних за-

ходів з підтримки продажу страхових продуктів Товариства у регіоні, організація проведення 
відповідних рекламних заходів.

8. Здійснення роботи щодо врегулювання збитків за укладеними Товариством договорами 
страхування в межах повноважень персоналу Департаменту згідно нормативних документів То-
вариства.

9. Забезпечення належних умов праці працівників Департаменту.
10. Здійснення заходів щодо:
10.1. техніки безпеки та охорони праці працівників Департаменту;
10.2. схоронності майна, що знаходяться у користуванні Департаменту;
11. Здійснення отримання, зберігання та ведення обліку бланків страхових документів, в т.ч. 

з використанням програмних засобів Товариства.
12. Здійснення роботи щодо належної експлуатації транспортних засобів, згідно норматив-

них документів Товариства.
13. Ведення належного діловодства:
13.1. впровадження номенклатури справ Департаменту, затвердженої Товариством;
13.2. здійснення реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції згідно окремих письмових 

журналів;
13.3. здійснення реєстрації внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Департамен-

ту згідно письмового журналу.
14. Забезпечення пропозицій по підбору кадрового резерву Департаменту.
15. Взаємодія з державними органами, підприємствами і установами в межах існуючих пов-

новажень.
16. Надання Товариству інформації щодо укладених Департаментом та агентами договорів 

страхування відповідно до встановленої процедури та строків.
17. Надання уповноваженим працівникам Товариства інформації, пов’язаної з ідентифікаці-

єю отриманих страхових платежів за укладеними Департаментом договорами страхування.
18.Надання канцелярії Товариства оригіналів примірників укладених договорів страхування, 

інших документів, відповідно до встановленої в Товаристві процедури.
Голова правління                              ______________  І. В. Ануфрієв

(підпис)  
14.01.2013

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕйСЬКИй СТРАХОВИй СОЮЗ»

ПРАТ«МЕЛІОРАТОР» 
Повідомляє, що 23 лютого 2013 року відбудуться загальні збори акціонерів 

ПрАТ»Меліоратор» в приміщенні актового залу ПрАТ»Меліоратор» за адресою: м.Буча, 
вул. Чкалова,1.

Реєстрація учасників зборів з 8год.00хв. до 8 год.30хв.
Початок зборів о 9 год.00хв.

Порядок денний :
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів 

акціонерів.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ»Меліоратор» 

за 2012 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік.
4. Звіт ревізійної комісії за підсумками діяльності у 2012 році.
5. Затвердження річного балансу товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про продаж частини майна Товариства. Схвалення значних право-

чинів: продаж виробничої бази по вул.Ярослава Мудрого,10, м.Буча Київська обл. та бази 
відпочинку «Маяк-2» в смт.Затока Одеської обл.

Для участі у зборах при собі потрібно мати акціонерам- паспорт, а представникам акці-
онерів — паспорт і довіреність, оформлені у порядку, передбаченому чинним законодав-
ством України.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОЛОПРИСТАНСЬКЕ АТП16540»

Приватне акціонерне товариство «Голопристанське АТП-16540» скликає 
загальні збори акціонерів 25.02.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., 
м. Гола Пристань, вул. Дзержинського, 32, з таким порядком денним: 1.Звіт 
директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 р. 
2 Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 3.Затвердження річного 
звіту та балансу товариства, та порядку розподілу коштів. 4.Переобрання 
органів управління та контролю товариства. 5.Про попереднє схвалення 
знач них правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах — 19.02.13. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у 
робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні, 
тлф 0553923384. Реєстрація учасників 25.02.13 з 09.00 до 09.50 за зазна-
ченою адресою. При собі мати паспорт, для представників акціонерів — 
паспорт та довіреність.
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До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНСТРУМЕНТМАШ" 

(код ЄДРПОУ 25017987)
Місцезнаходження Товариства: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, буд. 7.

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансово�господарської ді�
яльності ПРАТ "Інструментмаш" за 2012 рік відбудуться: 19 лютого 2013 року о 10�00 за адресою:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 9, кім. 20.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого ор�

гану Товариства.
3. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.  
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за ад�
ресою проведення зборів 19 лютого 2013 року з 9�30 до 10�00.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів �
паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформле�
ну згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах � 13 лютого
2013 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 9, кім. 20, у робочі дні з 9�00
до 13�00.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами � Генеральний директор ПРАТ "Інс�
трументмаш" Могилевський Сергій Леонідович.

Телефони  для  довідок: (056) 744�02�20;  (0562) 38�69�33.
Виконавчий орган ПРАТ "Інструментмаш"

До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВА  КОМПАНІЯ" 

(код ЄДРПОУ 24994146)
Місцезнаходження Товариства: 49030, м. Дніпропетровськ,  вул.  Шевченка, буд. 59.
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансово�господарської ді�

яльності ПРАТ "Електропромислова компанія" за 2012 рік відбудуться: 27 лютого 2013 року о
10�00 за адресою: 49030, м. Дніпропетровськ,  вул.  Шевченка, буд. 59, приймальня Голови Прав�
ління�Президента.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.  
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за ад�
ресою проведення зборів 27 лютого 2013 року з 9�30  до  9�55.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів �
паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформле�
ну згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах � 21 лютого
2013 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні в приймальні Голови Правління�
Президента з 9�00 до 12�00.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами � член Правління�головний бух�
галтер ПРАТ "Електропромислова компанія" Шураєва Людмила Володимирівна.

Телефони  для  довідок: (056) 744�74�87, (0562) 38 � 69 � 33.
Правління ПРАТ  "Електропромислова  компанія"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ І ПОСТАЧАННЮ ЗО�
ОТЕХНІЧНИХ ТА ВЕТЕРИНАРНИХ ТОВАРІВ "ЗООВЕТПРОМПОС�
ТАЧ"(код за ЄДРПОУ 00727073, місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Дніпропет�

ровськ, вул. Лешко � Попеля, буд. 13) повідомляє  про скликання  чергових  загальних зборів ак�
ціонерів, що відбудуться 20 лютого 2013 року  о 10.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леш�
ко � Попеля, буд. 13,  адміністративна  будівля, 1�й поверх, кімн. 3.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря  загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження  регламенту  проведення загальних  зборів  акціонерів.
4. Звіт  правління товариства про результати   фінансово�господарської діяльності  товариства

за 2012 рік та основні напрямки роботи  у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.  

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту  наглядової  ради Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства, річного звіту та балансу Товариства за

2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства  за 2012 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження  Статуту у новій редакції.
9. Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
10. Обрання голови та членів правління Товариства.
11. Про припинення повноважень  голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання ревізора Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно�правових або трудових договорів з обраними особами  ор�

ганів управління з контролю діяльності Товариства, про визначення особи, яка уповноважується на
підписання зазначених договорів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9�00 до 9�45 у день та за місцем проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу

(паспорт), представникам акціонерів � належним чином оформлену довіреність, документ, що пос�
відчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Дніп�
ропетровський "Зооветпромпостач",  буде складено станом на 24 годину 14  лютого 2013 року.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного чергових за�
гальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ "Дніпро�
петровський "Зооветпромпостач",  та/або їх представники можуть ознайомитися у робочі дні тиж�
ня з 10�00 до 12�00 години, а також у день проведення чергових загальних зборів акціонерів під
час реєстрації таких учасників у приміщенні  ПрАТ "Дніпропетровський "Зооветпромпостач",  за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Лешко � Попеля, буд. 13,  адміністративна  будівля, 1�й поверх,
кімн. 3. Звертатися із письмовою заявою, складеною у довільній формі. Особа  відповідальна   за
ознайомлення  акціонерів  з матеріалами Куксіна В.М. Довідки за телефоном: (0562) 47�27�28. 

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціоне�
ра або довірену особу (наприклад, паспорт), а також довіреність на право участі в зборах (для
уповноважених представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства. Тел.
для довідок: (0562) 47�27�28.

Основні показники фінансово�господарської діяльності
ПрАТ "Дніпропетровський "Зооветпромпостач" (тис. грн.)

Голова правління  ПрАТ "Дніпропетровський "Зооветпромпостач"

Найменування  показника
Період

9 місяців 2012 року 2011 рік

Усього  активів 90,3 59,3
Основні  засоби 13,2 16
Запаси 6,3 ���
Сумарна  дебіторська  заборгованість 70,7 43,3
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 0,1 ���
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 30,7 19,4
Власний  капітал 49,5 38,2
Статутний  капітал 18,8 18,8
Поточні  зобов’язання 40,8 21,1
Чистий  прибуток (збиток) 11,3 25,1
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 188 188
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду  (осіб) 2 2

Найменування показників
Період

2011 рік 2012 рік
Усього активів 252 459
Основні засоби 560 40
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси, товари 22 10
Сумарна дебіторська заборгованість 74 418
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) �239 �267
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 330 330
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 161 396
Чистий прибуток (збиток) �122 �28
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1318752 1318752
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Найменування  показника
Період

9 місяців 2012 року 2011 рік

Усього  активів 5653,9 8020
Основні  засоби 148,6 164,6
Запаси 2139,4 1674,3
Сумарна  дебіторська  заборгованість 3294,9 5496,1
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 71 ���
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 494,4 273,3
Власний  капітал 1463,9 1119,5
Статутний  капітал 20 20
Поточні  зобов’язання 4543 6900,5
Чистий  прибуток (збиток) 494,4 273,3
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 20 20
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду  (осіб) 39 40 ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 

(багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Повідомлення
про прийняте загальними зборами Відкритого акціонерного товариства «Добрянської швейної 
фабрики «Полісся» (Протокол №1 позачергових загальних зборів ВАТ «Добрянської швейної 

фабрики «Полісся» від 2527 грудня 2012 р.) рішення про переведення випуску з документарної 
форми випуску у бездокументарну форму існування іменних акцій

1. Реквізити емітента щодо акцій якого прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій:
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Добрянської швейної фабрики «По-

лісся»
Скорочене найменування: ВАТ «Добрянської швейної фабрики «Полісся»
Код за ЄДРПОУ: 00310083
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 №811749, дата проведення державної реє-

страції: 27.12.1993р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 
1 055 120 0000 000295, орган, що видав свідоцтво: Ріпкинська районна державна адміністрація Чер-
нігівської області

Місцезнаходження: 15011, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт. Добрянка, вул. Карла Марк-
са, 98; Телефон, факс: /04641/45165

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова 
правління Кожевнікова Анастасія Леонідівна

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рі
шення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: № 67/24/1/01, дата реєстрації: 25.07.2001р., орган, що 

видав: Чернігівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA2401891005
Номінальна вартість акції: 0,15 (нуль гривень п’ятнадцять копійок) грн.
Кількість випущених акцій: 38 935 (тридцять вісім тисяч дев’ятсот тридцять п’ять) шт. 
Загальна номінальна вартість акцій: 5 840,25 (п’ять тисяч вісімсот сорок гривень 25 копі-

йок) грн.
Форма випуску: документарна
3. Реквізити реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних па

перів:
Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»
Скорочене найменування ПАТ «Укрсоцбанк»
Код за ЄДРПОУ 00039019
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А01 № 365338, номер запису про включення відомостей 
про юридичну особу до ЄДР: 1 068 105 0047 002827, орган, що видав свідоцтво: Голосіївська районна у 
м. Києві державна адміністрація
Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Телефони контактної особи (044) 205-45-47
Керівник Тимонькін Борис Владиславович, Голова правління
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: Серія АД №075863, видана 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.10.2012р., строк дії ліцензії: 14.10.2012р. — 
необмежено

4. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення 
про дематеріалізацію:
Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Код за ЄДРПОУ 30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО № 020227, дата проведення державної реєстрації: 
17.05.1999р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 074 105 0001 
010655, орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Телефони контактної 
особи

(044) 279-10-78, Директор Операційного Департаменту Адамовська Марина 
Олександрівна

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ №581322, видана Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011р., строк дії ліцензії: 19.09.2006р. — 19.09.2016р.

5. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам 
акцій:
Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних 

технологій»
Код за ЄДРПОУ 33056212
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО № 775792, дата проведення державної реєстрації: 
19.11.2004р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 067 107 0003 
001281, орган, що видав свідоцтво: Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація
Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7
Телефони контактної особи /044/ 369-50-91, 286-39-72, Генеральний директор Ганюк Тетяна 

Миколаївна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Серія АВ № 483502, видана Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку 30.07.2009р., строк дії ліцензії: 30.07.2009р. — 30.07.2014р.

6. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в 
цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

7. Дата припинення ведення реєстру: ведення реєстру припиняється реєстроутримувачем про-
тягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існу-
вання. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру. Вищезазначена дата визначаєть-
ся рішенням Наглядової Ради Товариства. Дата передачі реєстру власників іменних цінних паперів 
визначається спільно емітентом, реєстратором та зберігачем, якого обрано загальними зборами 
акціонерів відповідно до порядку денного.

8. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру 
власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, не здійснюється.

9. Кожен власник акцій ВАТ «Добрянської швейної фабрики «Полісся» має право самостійно 
знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача до дати припинення ведення реєстру з 
реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент номінальним утримувачем у реє-
стрі власників іменних цінних паперів.

10. Для тих власників цінних паперів, які до дати припинення ведення реєстру самостійно не 
знерухомлять належні їм акції, Емітент відкриває рахунки у цінних паперах у зберігача та подає роз-
порядження про зарахування на них акцій. Для подальшого обслуговування рахунку у цінних папе-
рах та одержання депозитарних послуг власникам акцій необхідно звернутись до зберігача та осо-
бисто укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем. 

11. Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент буде від-
кривати рахунок в цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру зобов’язані 
відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого 
прийнято рішення про дематеріалізацію ( у разі відсутності такого рахунку). 

12. Акціонери Товариства та номінальні утримувачі повідомляються про прийняте загальними 
зборами рішення про дематеріалізацію шляхом направлення простого поштового листа персональ-
но кожному акціонеру Товариства та номінальному утримувачу, та розміщенням повідомлення у 
офіційному друкованому виданні Національнлої комісії з цінних паперів та фондового ринку не піз-
ніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію. 

13. Порядок вилучення сертифікатів акцій: після депонування глобального сертифікату акціоне-
ри повертають належні їм сертифікати акцій шляхом особистого подання або надсилання рекомен-
дованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням товариства: 15011, Чернігів-
ська обл., Ріпкинський р-н, смт. Добрянка, вул. Карла Маркса, 98, каб. Голови правління; при 
наданні особою сертифіката акцій особисто, така особа зобов'язана пред'явити документ, що її іден-
тифікує; при вилученні сертифікатів акціонеру видається письмове підтвердження про отримання 
сертифіката акцій; вилучення емітентом бланків сертифікатів акцій у реєстроутримувача оформлю-
ється актом приймання-передавання в день підписання акту приймання-передавання реєстру влас-
ників іменних цінних паперів від реєстроутримувача до зберігача; знищення вилучених сертифікатів 
цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим скла-
данням акта про знищення; невід'ємною частиною акта про знищення сертифікатів цінних паперів є 
реєстр знищених сертифікатів акцій, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак зни-
щених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера); знищення сертифікатів цінних паперів здій-
снюється комісією у кількості не менше трьох осіб, склад якої затверджується головою Виконавчого 
органу.

ВАТ «Добрянської швейної фабрики «Полісся»

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРЯНСЬКОЇ ШВЕйНОЇ ФАБРИКИ «ПОЛІССЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство «Чернігів Вторчор-
мет»

1.2. Організаційно-правова форма емітента — Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 00193178
1.4. Місцезнаходження емітента — Україна, 14026, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Лю-

бецька, буд. 167
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (046) 225-82-42
1.6. Електронна поштова адреса емітента — svv@ematent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації — eurofinance.kiev.ua.
1.8. Вид особливої інформації — зміна складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення 
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято на засіданні Наглядової Ради товари-

ства від 14.01.2013 року (протокол №14/01/13).
Звільнено з посади члена правління Макаренко Володимира Дмитровича (посадовою 

особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капі-
талі емітента — 0 %. Звільнено з посади за рішенням Наглядової Ради товариства від 
14.01.2013 року (протокол № 14/01/13). Звільнення посадової особи виконано на підставі 
наданої заяви. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 2 роки 3 місяці. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнено з посади члена правління Зеленківську Ларису Іванівну (посадовою особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капіталі емітен-
та — 0 %. Звільнено з посади за рішенням Наглядової Ради товариства від 14.01.2013 року 
(протокол № 14/01/13). Звільнення посадової особи виконано на підставі наданої заяви. 

Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 2 роки 3 місяці. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено на посаду члена правління Адаменко Руслана Вікторовича (посадовою осо-
бою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента — 0%. Призначено на посаду за рішенням Наглядової Ради товариства від 
14.01.2013 року (протокол №14/01/13). Строк, на який призначено посадову особу — не ви-
значено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: економіст з 
планування. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Призначено на посаду члена правління Ворошило Марію Василівну (посадовою особою 
не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капіталі емі-
тента — 0%. Призначено на посаду за рішенням Наглядової Ради товариства від 
14.01.2013 року (протокол №14/01/13). Строк, на який призначено посадову особу — не ви-
значено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: бухгалтер. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено на посаду члена правління Пінчук Олександра Володимировича (посадовою 
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капі-
талі емітента — 0%. Призначено на посаду за рішенням Наглядової Ради товариства від 
14.01.2013 року (протокол №14/01/13). Строк, на який призначено посадову особу — не ви-
значено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: начальник цеху. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Кількісний склад правління приведено до Статуту товариства.
3. Підпис 

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

Голова Правління (Директор) Козлов Андрій Олексійович,  15.01.2013 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ»
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Повідомлення про зміну складу посадових осіб  емітента

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«IНФРАСТУКТУРА ВIДКРИТИХ КЛЮЧIВ», 

(код за ЄДРПОУ - 33406085, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, 
тел./факс (044) 599-26-67, (044) 599-26-98, e-mail: ivk@ivkportal.com.ua, власна  
web-сторінка - www.ivk.org.ua)    

Посадова особа Директор Сiраков Олексiй Михайлович (паспорт: серiя СН номер 518222 
виданий Дарницьким Ру ГУ МВС України в м. Києвi 05.06.1997) звiльнена 03.01.2013 р. про-
токолом № 1 засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 03.01.2013 р. за власним бажанням. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На посадi перебував з 02 серпня 2012 року по 03 сiчня 2013 року. Посадова особа 
Директор Iгнатов Iгор Валентинович (паспорт: серiя ВВ номер 652320 виданий Харцизьким 
МВ УМВС України в Донецькiй обл. 11.11.1998) призначена 03.01.2013 р. протоколом № 1 
засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 03 сiчня 2013 р. на безстроковий термiн на 
пiдставi поданої ним заяви. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 50%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймав: Голова правлiння 
Громадської Органiзацiї «Асоцiацiя Соцiального партнерства», заступник директора Приват-
ного акцiонерного товариства «Iнфраструктура вiдкритих ключiв».

Директор                                                                                                        Iгнатов І.В.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

 (044) 5864394
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НОВИНИ

Украинские фондовые индексы в понедельник 
изменились разнонаправленно

Торги на украинском рынке акций в понедельник завершились 
разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс 
«Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,93% — до 948,53 пункта; 
индекс ПФТС — снизился на 0,81% -до 327,51 пункта.

Объем торгов на УБ составил 33,7 млн грн, в том числе на 
срочном рынке — 18,4 млн грн, на ПТФС — 10,2 млн грн.

Наибольший рост на УБ продемонстрировали акции «Донбас-
сэнерго» (+1,91%), «Укрнафты» (+1,63%) и «Укрсоцбанка» 
(+1,6%). Снизились в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль 
(-0,92%).

В «красной зоне» на ПФТС завершили торги только бумаги 
концерна «Стирол» (-0,19%). Больше остальных выросли акции 
Северного ГОКа (-7,79%), Полтавского ГОКа (+4,5%) и «Донбасс-
энерго» (+2,71%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедель-
ник вырос на 0,66% — до 651,93 пункта. Объем торгов индексны-
ми акциями составил 10,5 млн злотых (26 млн грн).

С наибольшим ростом завершили сессию акции KSG Agro 
(+2,44%), KDMShiping (+2,29%) и «Агротона» (+2,12%). Подеше-
вели бумаги «Садовой груп» (-2,47%), агрохолдинга ИМК (-0,95%) 
и Coal Energy (-0,43%).

Как сообщила начальник управления инвестиционного банкин-
га Еврогазбанка Наталия Бахмач, положительный настрой миро-
вых торговых площадок дал импульс украинскому рынку в пер-
вой половине торговой сессии. Кроме того, на УБ назревала 
коррекция после снижения индекса на 3,5% на прошлой неделе.

Директор инвесткомпании «Инсайт Капитал» Роман Вареник 
полагает, что рост индекса УБ в начале текущей недели без види-
мых на то причин, вероятнее всего, связан с желанием биржевых 
игроков нарастить короткие позиции в преддверии пресс-
конференции главы ФРС Бэна Бернанке в Мичигане в понедель-
ник вечером.

По словам Н.Бахмач, во второй половине дня настроения на 
внешних рынках пошли на убыль: в еврозоне зафиксировано па-
дение промпроизводства по итогам ноября на 0,3% при ожидани-
ях рынком роста на 0,2%.

Кроме того, разочарованием для ведущих мировых бирж стала 
новость о более слабом, чем ожидалось, спросе на смартфоны 
Apple. На фоне этой новости акции компании снизились более 
чем на 4% и потянули за собой американские и европейские ин-
дексы. Разворот мировых площадок подтолкнул и некоторых  
украинских участников зафиксировать результат.

По прогнозам Р.Вареника, во вторник внимание участников 
рынка будет сосредоточено на статистике по розничным прода-
жам в США и данных по потребительской инфляции в странах 
еврозоны. 

Индекс УБ во вторник утром продолжал расти,  
индекс ПФТС «замер»

Украинский рынок акций начал торги во вторник ростом по ин-
дексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, оставаясь в рамках 
наметившейся днем ранее восходящей динамики, к 10:35 кв вы-
рос на 0,3% — до 951,38 пункта; индекс ПФТС к этому времени не 
изменился ввиду отсутствия на бирже сделок.

Лучший рост среди индексных акций УБ утром демонстриро-
вали бумаги «Донбассэнерго» (+1,97%), Райффайзен Банка 
Аваль (+0,93%) и «Укрнафты» (+0,84%).

Дешевели акции «Мотор Сичи» (-0,17%) и «Азовстали» 
(-0,13%).

Как сообщил инвестиционный управляющий инвесткомпании 
«Драгон Капитал» Олег Дрыжак, подъему индекса УБ способству-
ет сдержанный оптимизм на основных мировых фондовых рын-
ках, обусловленный некоторыми подвижками в вопросе «фис-
кального обрыва» в США и удержанием индексом деловой 
активности в КНР уровня выше 50 пунктов третий месяц подряд.

Кроме того, по словам эксперта, структура «стакана котиро-
вок» на украинском рынке акций говорит о желании игроков не 
дать рынку упасть, несмотря на небольшую фиксацию прибыли 
на фондовом рынке США днем ранее на фоне слухов о скором 
окончании программы QE3 и комментариев Бена Бернанке отно-
сительно состояния экономики страны.

По мнению руководителя аналитического отдела инвесткомпа-
нии «Арт Капитал» Игоря Путилина, оптимизма украинским игро-
кам придало заявление первого вице-премьера Сергея Арбузова 
о планируемом обсуждении с МВФ новой программы stand-by.

Вместе с тем аналитики интернет-трейдера «Гайнсфорт» в 
комментарии отметили, что сформировавшийся на фондовом 
рынке Украины на прошлой неделе нисходящий тренд пока еще в 
силе. Поэтому, вполне вероятно, что фондовые индексы завер-
шат торговую сессию «в минусе», прогнозируют они.

Бернанке не удовлетворен состоянием экономики 
США, уверен в правильности курса ФРС

Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке 
по-прежнему не удовлетворен состоянием экономики США и дает 
понять, что намерен продолжать реализацию нетрадиционных 
мер по поддержке деловой активности.

Выступая в понедельник в Университете штата Мичиган, он вы-
сказался в поддержку реализуемой американским ЦБ программы 
по покупке облигаций. «Мы убедились в эффективности этого ин-
струмента», — сказал Б.Бернанке, но уточнил, что ФРС будет ана-
лизировать необходимость продолжения покупки облигаций в 
случае изменений в экономике, пишет The Wall Street Journal.

Глава ФРС также считает наихудшим возможным решением пре-
ждевременное увеличение центральным банком процентных ставок.

Б.Бернанке указал на ряд позитивных тенденций в экономике, 
в частности, на бум в сфере добычи углеводородов, на улучшение 
ситуации на рынке жилья, стабильный потребительский спрос, на 
признаки умеренного улучшения ситуации на рынке труда.

В то же время он заявил о рисках для экономки, связанных с 
идущими в Вашингтоне дебатами о повышении потолка госдолга 
США и сокращении бюджетных расходов. Он призвал Конгресс 
быстро принять решение о повышении лимита госдолга.

«Мы бы хотели видеть более сильный рынок труда», — сказал 
также он. По общей оценке Б.Бернанке, экономика США пережи-
вает «хрупкое восстановление».

Глава ФРС сказал, что не считает реальной угрозу ускорения 
инфляции в результате стимулирующих мер ЦБ. В то же время 
ФРС будет анализировать, не станет ли в дальнейшем политика 
нулевых ставок подталкивать инвесторов к принятию необдуман-
ных решений и формированию пузырей на рынке.

QE необходимо сохранять почти весь 2013 год — 
глава ФРБ СанФранциско

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско 
Джон Уильямс полагает, что Федеральной резервной системе 
США, вероятно, необходимо сохранять программу выкупа активов 
практически весь 2013 год для борьбы с безработицей, которая 
снижается медленными темпами, сообщило агентство Bloomberg.
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«Я предполагаю, что необходимость в сохранении выкупа ипо-
течных ценных бумаг и долгосрочных гособлигаций продлится 
далеко во второе полугодие», — заявил он, выступая на симпо-
зиуме в Калифорнии в понедельник.

Руководство ФРС постоянно обсуждает вопрос, как долго не-
обходимо поддерживать программу покупки активов. Американ-
ский ЦБ начал новый, уже третий по счету, раунд QE (от англ. 
quantitative easing — «количественное смягчение») в рамках уси-
лий по снижению повышенного уровня безработицы и в декабре 
объявил, что продолжит выкупать активы в общей сложности на 
$85 млрд в месяц.

«ФРС должна делать то, что может, для оказания помощи 
улучшению экономики», — отмечает Дж.Уильямс.

«Федрезерв не достиг ни одной из двух своих целей, особенно 
про максимальную занятость, — сказал он, имея в виду два ман-
дата ФРС (способствовать ценовой стабильности и максимально-
му трудоустройству населения). — И есть риски, что экономика 
продолжит замедляться».

Глава ФРБ Сан-Франциско ожидает, что ВВП США в этом году 
вырастет примерно на 2,5% и немногим менее чем на 3,5% в 2014 
году. При этом безработица будет оставаться на уровне не ниже 
7% по крайней мере до конца следующего года, полагает он.

Минфин США может исчерпать варианты 
сдерживания госдолга к середине февраля — Гайтнер

Министр финансов США Тимоти Гайтнер в понедельник при-
соединился к американскому президенту Бараку Обаме и главе 
Федрезерва Бену Бернанке, призвавшим Конгресс как можно 
скорее решить вопрос об увеличении верхнего предела госдолга 
с нынешних $16,4 трлн.

«Конгресс должен действовать как можно быстрее, чтобы уве-
личить нормальные полномочия заимствования с целью избе-
жать риска дефолта и каких-либо перебоев в платежах», — гово-
рится в письме министра к спикеру Палаты представителей 
Конгресса, республиканцу Джону Бейнеру, опубликованному на 
официальном сайте Минфина. 

Имеющиеся в распоряжении Минфина средства, которые по-
зволяют сдерживать рост госдолга, будут исчерпаны в период 
между серединой февраля и началом марта, подчеркнул Т.Гайт-
нер. Более точные даты будут объявлены несколько позднее, до-
бавил он. 

Накануне Нового года он заявлял, что федеральные власти до-
стигнут лимита повышения госдолга к концу февраля. Однако 
7 января Центр двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center) 
обнародовал доклад, согласно которому «потолок» будет достиг-
нут уже в середине февраля.

Если бы финансовое ведомство США не предпринимало шаги 
по высвобождению средств, лимит госдолга был бы исчерпан 
уже в декабре. 

Как утверждается в письме, правительство США производит 
порядка 80 млн отдельных платежей в месяц, в том числе пенсии 
и соцобеспечение, медицинское страхование, нужды обороны, 
зарплаты госслужащих, финансирование работы правоохрани-
тельных органов, судебной системы и госаппарата. И если Кон-
гресс не поднимет верхнюю планку госдолга, то ввиду дефицита 
бюджета «все эти выплаты окажутся под угрозой, что принесет 
значительные экономические трудности миллионам физических 
лиц и компаний по всей стране», отметил Т. Гайтнер.
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