
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   № 1339

Про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку від 26 березня 2013 
року № 458 

У зв’язку з усуненням порушень, які були підставою для вине-
сення Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку (далі – Комісія) рішення від 26 березня 2013 року № 458,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Комісії від 
26  березня 2013 року № 458 щодо зупинення внесення змін до 
системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних паперів, випущених ПрАТ «Керчен-
ський скляний комбінат» (код за ЄДРПОУ 31179659).

2. Відновити внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних 
паперів, випущених ПрАТ «Керченський скляний комбінат» (код 
за ЄДРПОУ 31179659).

3. Зобов’язати ПрАТ «Керченський скляний комбінат» (код за 
ЄДРПОУ 31179659) невідкладно довести до відома реєстратора, 

що здійснює ведення системи реєстру власників іменних цінних 
паперів ПрАТ «Керченський скляний комбінат» (код за ЄДРПОУ 
31179659), дане рішення Комісії.

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр» (код за ЄДРПОУ 
35917889), ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ПрАТ «Керченський скляний комбінат» (код за ЄДРПОУ 
31179659) у депозитарній системі України, дане рішення Ко-
місії.

5. ПАТ «Розрахунковий центр» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ПрАТ «Керченський скляний комбінат» (код 
за ЄДРПОУ 31179659), у депозитарній системі України, реєстрато-
ру, що здійснює ведення системи реєстру власників іменних цінних 
паперів ПрАТ «Керченський скляний комбінат» (код за ЄДРПОУ 
31179659), у триденний термін з моменту отримання ними копії 
цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно – правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Керченський скля-
ний комбінат» (код за ЄДРПОУ 31179659), Кримському територі-
альному управлінню Комісії та відповідним учасникам 
Національної депозитарної системи України.

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів повідомити про прийняте рішення 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1339 від 30.07.2013 р. 
Рішення Комісії № 1341–1359 від 30.07.2013 р. 
Рішення Комісії № 1361 від 30.07.2013 р. 
Рішення Комісії № 1363–1372 від 30.07.2013 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) 
(код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і 
депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704).

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1341

Щодо усунення порушень та зупи
нення внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних 
паперів та до системи депозитар
ного обліку цінних паперів, випу
щених Відкритим акціонерним то
вариством «Укрспецпромбуд»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Укрспецпромбуд» (далі - ВАТ «Укрспецпромбуд») вимог статті 40 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині 
неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль 
до Комісії регулярної річної інформації, та з метою захисту інтер-
есів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ВАТ «Укрспецпромбуд» (код за 
ЄДРПОУ 36176914) та до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів ВАТ «Укрспецпромбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914) на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Укрспец-
промбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914), здійснювати операції щодо 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів ВАТ «Укрспецпромбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування до-
говорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та 
зберігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітента ВАТ «Укрспецпромбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914) у депо-
зитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо вне-
сення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 
ВАТ «Укрспецпромбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Укрспец-
промбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914) у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Укрспецпромбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914) 
невідкладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Укрспец-
промбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Укрспецпромбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914) у депозитарній 
системі України, у триденний термін з моменту отримання ними 
копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Укрспецпромбуд» (код за ЄДРПОУ 
36176914) протягом п’яти робочих днів з моменту усунення по-
рушення повідомити Центральний територіальний департамент 
Комісії з доданням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усунен-
ня порушення ВАТ «Укрспецпромбуд» (код за ЄДРПОУ 36176914) з 
доданням копій відповідних документів та проекту рішення щодо 
відновлення внесення змін до системи реєстру власників іменних 
цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ВАТ «Укрспецпромбуд» (код 
за ЄДРПОУ 36176914), Центральному територіальному департа-
менту Комісії та відповідним учасникам Національної депозитар-
ної системи України.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1342

Щодо усунення порушень та зу
пинення внесення змін до систе
ми реєстру власників іменних цін
них паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних па
перів, випущених Публічним акці
онерним товариством «Агро
фармсинтез»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
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ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Публічним акціонерним товариством 
«Агрофармсинтез» (далі - ПАТ «Агрофармсинтез») вимог статті 
40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в части-
ні неподання акціонерним товариством протягом двох років по-
спіль до Комісії регулярної річної інформації, та з метою захисту 
інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ПАТ «Агрофармсинтез» (код за 
ЄДРПОУ 36799199) та до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів ПАТ «Агрофармсинтез» (код за ЄДРПОУ 36799199) на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Агро-
фармсинтез» (код за ЄДРПОУ 36799199), здійснювати операції 
щодо внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних 
паперів ПАТ «Агрофармсинтез» (код за ЄДРПОУ 36799199).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ПАТ «Агрофармсинтез» (код за ЄДРПОУ 
36799199) у депозитарній системі України, здійснювати облікові 
операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів ПАТ «Агрофармсинтез» (код за ЄДРПОУ 
36799199).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ПАТ «Агро-
фармсинтез» (код за ЄДРПОУ 36799199) у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ПАТ «Агрофармсинтез» (код за ЄДРПОУ 
36799199) невідкладно довести до відома реєстратора, що здій-
снює ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів 
ПАТ «Агрофармсинтез» (код за ЄДРПОУ 36799199), дане рішення 
Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фі-
нансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національний 
депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачам, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента ПАТ «Аг-
рофармсинтез» (код за ЄДРПОУ 36799199) у депозитарній системі 
України, у триденний термін з моменту отримання ними копії цього 
рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ПАТ «Агрофармсинтез» (код за ЄДРПОУ 
36799199) протягом п’яти робочих днів з моменту усунення по-
рушення повідомити Центральний територіальний департамент 
Комісії з доданням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ПАТ «Агрофармсинтез» (код за ЄДРПОУ 

36799199) з доданням копій відповідних документів та проекту 
рішення щодо відновлення внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного 
обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ПАТ «Агрофармсинтез» (код 
за ЄДРПОУ 36799199), Центральному територіальному департа-
менту Комісії та відповідним учасникам Національної депозитар-
ної системи України.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1343

Щодо усунення порушень та зу
пинення внесення змін до систе
ми реєстру власників іменних цін
них паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних па
перів, випущених Відкритим акці
онерним товариством «Київський 
завод високоякісної цегли»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
науково-виробничою компанією «Київський завод високоякісної 
цегли» (далі - ВАТ «Київський завод високоякісної цегли») вимог 
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в 
частині неподання акціонерним товариством протягом двох років 
поспіль до Комісії регулярної річної інформації, та з метою захис-
ту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ВАТ «Київський завод високоя-
кісної цегли» (код за ЄДРПОУ 36428997) та до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Київський завод висо-
коякісної цегли» (код за ЄДРПОУ 36428997) на строк до усунення 
порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Київський 
завод високоякісної цегли» (код за ЄДРПОУ 36428997), здійсню-
вати операції щодо внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів ВАТ «Київський завод високоякісної це-
гли» (код за ЄДРПОУ 36428997).
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3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Київський завод високоякісної цегли» 
(код за ЄДРПОУ 36428997) у депозитарній системі України, здій-
снювати облікові операції щодо внесення змін до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Київський завод висо-
коякісної цегли» (код за ЄДРПОУ 36428997).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Київський 
завод високоякісної цегли» (код за ЄДРПОУ 36428997) у депози-
тарній системі України, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Київський завод високоякісної цегли» (код 
за ЄДРПОУ 36428997) невідкладно довести до відома реєстрато-
ра, що здійснює ведення системи реєстру власників іменних цін-
них паперів ВАТ «Київський завод високоякісної цегли» (код за 
ЄДРПОУ 36428997), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Київський завод високоякісної цегли» (код за ЄДРПОУ 
36428997) у депозитарній системі України, у триденний термін з 
моменту отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Київський завод високоякісної цегли» (код 
за ЄДРПОУ 36428997) протягом п’яти робочих днів з моменту усу-
нення порушення повідомити Центральний територіальний де-
партамент Комісії з доданням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Київський завод високоякісної цегли» (код 
за ЄДРПОУ 36428997) з доданням копій відповідних документів та 
проекту рішення щодо відновлення внесення змін до системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ВАТ «Київський завод висо-
коякісної цегли» (код за ЄДРПОУ 36428997), Центральному тери-
торіальному департаменту Комісії та відповідним учасникам 
Національної депозитарної системи України.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1344

Щодо усунення порушень та зу
пинення внесення змін до систе
ми реєстру власників іменних цін
них паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних па
перів, випущених Відкритим акці
онерним товариством «ДімG+»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Дім-G+» (далі - ВАТ «Дім-G+») вимог статті 40 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» в частині неподання акці-
онерним товариством протягом двох років поспіль до Комісії ре-
гулярної річної інформації, та з метою захисту інтересів інвесторів 
у цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ВАТ «Дім-G+» (код за ЄДРПОУ 
30606458) та до системи депозитарного обліку щодо цінних папе-
рів ВАТ «Дім-G+» (код за ЄДРПОУ 30606458) на строк до усунення 
порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Дім-G+» 
(код за ЄДРПОУ 30606458), здійснювати операції щодо внесення 
змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів 
ВАТ  «Дім-G+» (код за ЄДРПОУ 30606458).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Дім-G+» (код за ЄДРПОУ 30606458) у 
депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо 
внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних па-
перів ВАТ «Дім-G+» (код за ЄДРПОУ 30606458).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Дім-G+» 
(код за ЄДРПОУ 30606458) у депозитарній системі України, дане 
рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Дім-G+» (код за ЄДРПОУ 30606458) невід-
кладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення сис-



№143, 2 серпня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

5

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

теми реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Дім-G+» (код 
за ЄДРПОУ 30606458), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Дім-G+» (код за ЄДРПОУ 30606458) у депозитарній системі 
України, у триденний термін з моменту отримання ними копії цьо-
го рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Дім-G+» (код за ЄДРПОУ 30606458) про-
тягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення повідо-
мити Центральний територіальний департамент Комісії з додан-
ням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усунен-
ня порушення ВАТ «Дім-G+» (код за ЄДРПОУ 30606458) з доданням 
копій відповідних документів та проекту рішення щодо відновлення 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів 
та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ВАТ «Дім-G+» (код за  
ЄДРПОУ 30606458), Центральному територіальному департамен-
ту Комісії та відповідним учасникам Національної депозитарної 
системи України.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1345

Щодо усунення порушень та зупи
нення внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних 
паперів та до системи депозитар
ного обліку цінних паперів, випу
щених Відкритим акціонерним то
вариством наукововиробничою 
компанією «Інтер енерго консал
тинг»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
науково-виробничою компанією «Інтеренергоконсалтинг» (далі - 
ВАТ НВК «ІНТЕК») вимог статті 40 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок» в частині неподання акціонерним товари-

ством протягом двох років поспіль до Комісії регулярної річної 
інформації, та з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за  
ЄДРПОУ 31494929) та до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929) на строк 
до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ НВК «ІН-
ТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929), здійснювати операції щодо вне-
сення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів 
ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929) 
у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції 
щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування до-
говорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невід-
кладно довести до відома зберігачів, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітента ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 
31494929) у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929) не-
відкладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ НВК «ІН-
ТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929) у депозитарній сис-
темі України, у триденний термін з моменту отримання ними копії 
цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929) 
протягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення по-
відомити Центральний територіальний департамент Комісії з до-
данням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усунен-
ня порушення ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 31494929) з до-
данням копій відповідних документів та проекту рішення щодо від-
новлення внесення змін до системи реєстру власників іменних 
цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) про-
тягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення ВАТ НВК «ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 
31494929), Центральному територіальному департаменту Комісії та 
відповідним учасникам Національної депозитарної системи України.
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11. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом п’яти робочих днів повідомити про прийняте рішення 
Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) 
(код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і 
депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704).

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1346

Щодо усунення порушень та зупи
нення внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних 
паперів та до системи депозитар
ного обліку цінних паперів, випу
щених Відкритим акціонерним то
вариством «Промекспобуд»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Промекспобуд» (далі – ВАТ «Промекспобуд») вимог статті 40 За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині не-
подання акціонерним товариством протягом двох років поспіль 
до Комісії регулярної річної інформації, та з метою захисту інтер-
есів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ВАТ «Промекспобуд» (код за 
ЄДРПОУ 36114486) та до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів ВАТ «Промекспобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486) на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Промек-
спобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486), здійснювати операції щодо 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів ВАТ «Промекспобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування до-
говорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та 
зберігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітента ВАТ «Промекспобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486) у депози-
тарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 
ВАТ «Промекспобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Промек-
спобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486) у депозитарній системі Украї-
ни, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Промекспобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486) 
невідкладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Пром-
експобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Промекспобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486) у депозитарній 
системі України, у триденний термін з моменту отримання ними 
копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Промекспобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486) 
протягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення по-
відомити Центральний територіальний департамент Комісії з до-
данням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усунен-
ня порушення ВАТ «Промекспобуд» (код за ЄДРПОУ 36114486) з 
доданням копій відповідних документів та проекту рішення щодо 
відновлення внесення змін до системи реєстру власників іменних 
цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) про-
тягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення ВАТ «Промекспобуд» (код за ЄДРПОУ 
36114486), Центральному територіальному департаменту Комісії та 
відповідним учасникам Національної депозитарної системи України.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1347

Щодо усунення порушень та зу
пинення внесення змін до систе
ми реєстру власників іменних цін
них паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних па
перів, випущених Відкритим акці
онерним товариством «Ремонтно
будівельне управління №1»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
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ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Ремонтно-будівельне управління №1» (далі – ВАТ «Ремонтно-
будівельне управління №1») вимог статті 40 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» в частині неподання акціонер-
ним товариством протягом двох років поспіль до Комісії регуляр-
ної річної інформації, та з метою захисту інтересів інвесторів у 
цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ВАТ «Ремонтно-будівельне 
управління №1» (код за ЄДРПОУ 03334061) та до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Ремонтно-будівельне 
управління №1» (код за ЄДРПОУ 03334061) на строк до усунення 
порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Ремонтно-
будівельне управління №1» (код за ЄДРПОУ 03334061), здійсню-
вати операції щодо внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів ВАТ «Ремонтно-будівельне управління 
№1» (код за ЄДРПОУ 03334061).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Ремонтно-будівельне управління №1» 
(код за ЄДРПОУ 03334061) у депозитарній системі України, здій-
снювати облікові операції щодо внесення змін до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Ремонтно-будівельне 
управління №1» (код за ЄДРПОУ 03334061).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Ремонтно-
будівельне управління №1» (код за ЄДРПОУ 03334061) у депози-
тарній системі України, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Ремонтно-будівельне управління №1» (код 
за ЄДРПОУ 03334061) невідкладно довести до відома реєстрато-
ра, що здійснює ведення системи реєстру власників іменних цін-
них паперів ВАТ «Ремонтно-будівельне управління №1» (код за 
ЄДРПОУ 03334061), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Ремонтно-будівельне управління №1» (код за ЄДРПОУ 
03334061) у депозитарній системі України, у триденний термін з 
моменту отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Ремонтно-будівельне управління №1» (код 
за ЄДРПОУ 03334061) протягом п’яти робочих днів з моменту усу-
нення порушення повідомити Центральний територіальний де-
партамент Комісії з доданням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Ремонтно-будівельне управління №1» (код 
за ЄДРПОУ 03334061) з доданням копій відповідних документів та 
проекту рішення щодо відновлення внесення змін до системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ВАТ «Ремонтно-будівельне 
управління №1» (код за ЄДРПОУ 03334061), Центральному тери-
торіальному департаменту Комісії та відповідним учасникам На-
ціональної депозитарної системи України.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1348

Щодо усунення порушень та зу
пинення внесення змін до систе
ми реєстру власників іменних цін
них паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних па
перів, випущених Відкритим акці
онерним товариством «Свемон
Центр»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Свемон-Центр» (далі – ВАТ «Свемон-Центр») вимог статті 40 За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині не-
подання акціонерним товариством протягом двох років поспіль 
до Комісії регулярної річної інформації, та з метою захисту інтер-
есів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ВАТ «Свемон-Центр» (код за 
ЄДРПОУ 01190422) та до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів ВАТ «Свемон-Центр» (код за ЄДРПОУ 01190422) на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Свемон-
Центр» (код за ЄДРПОУ 01190422), здійснювати операції щодо 
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внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів ВАТ «Свемон-Центр» (код за ЄДРПОУ 01190422).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Свемон-Центр» (код за ЄДРПОУ 
01190422) у депозитарній системі України, здійснювати облікові 
операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів ВАТ «Свемон-Центр» (код за ЄДРПОУ 
01190422).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Свемон-
Центр» (код за ЄДРПОУ 01190422) у депозитарній системі Украї-
ни, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Свемон-Центр» (код за ЄДРПОУ 01190422) 
невідкладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Свемон-
Центр» (код за ЄДРПОУ 01190422), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Свемон-Центр» (код за ЄДРПОУ 01190422) у депозитарній 
системі України, у триденний термін з моменту отримання ними 
копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Свемон-Центр» (код за ЄДРПОУ 01190422) 
протягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення по-
відомити Центральний територіальний департамент Комісії з до-
данням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Свемон-Центр» (код за ЄДРПОУ 01190422) 
з доданням копій відповідних документів та проекту рішення 
щодо відновлення внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цін-
них паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ВАТ «Свемон-Центр» (код за 
ЄДРПОУ 01190422), Центральному територіальному департамен-
ту Комісії та відповідним учасникам Національної депозитарної 
системи України.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1349

Щодо усунення порушень та зу
пинення внесення змін до систе
ми реєстру власників іменних цін
них паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних па
перів, випущених Відкритим акці
онерним товариством «Укртур
інвест»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Укртурінвест» (далі – ВАТ «Укртурінвест») вимог статті 40 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині непо-
дання акціонерним товариством протягом двох років поспіль до 
Комісії регулярної річної інформації, та з метою захисту інтересів 
інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ВАТ «Укртурінвест» (код за  
ЄДРПОУ 05518300) та до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів ВАТ «Укртурінвест» (код за ЄДРПОУ 05518300) на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Укртурін-
вест» (код за ЄДРПОУ 05518300), здійснювати операції щодо вне-
сення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів 
ВАТ «Укртурінвест» (код за ЄДРПОУ 05518300).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Укртурінвест» (код за ЄДРПОУ 
05518300) у депозитарній системі України, здійснювати облікові 
операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів ВАТ «Укртурінвест» (код за ЄДРПОУ 
05518300).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Укртурін-
вест» (код за ЄДРПОУ 05518300) у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код 
за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депози-
таріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів 
відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
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6. Зобов’язати ВАТ «Укртурінвест» (код за ЄДРПОУ 05518300) 
невідкладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Укртур-
інвест» (код за ЄДРПОУ 05518300), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Укртурінвест» (код за ЄДРПОУ 05518300) у депозитарній 
системі України, у триденний термін з моменту отримання ними 
копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Укртурінвест» (код за ЄДРПОУ 05518300) 
протягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення по-
відомити Центральний територіальний департамент Комісії з до-
данням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Укртурінвест» (код за ЄДРПОУ 05518300) 
з доданням копій відповідних документів та проекту рішення 
щодо відновлення внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цін-
них паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ВАТ «Укртурінвест» (код за 
ЄДРПОУ 05518300), Центральному територіальному департамен-
ту Комісії та відповідним учасникам Національної депозитарної 
системи України.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   №1350

Щодо усунення порушень та зу
пинення внесення змін до систе
ми реєстру власників іменних цін
них паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних па
перів, випущених Відкритим акці
онерним товариством «Топінвест»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Топінвест» (далі – ВАТ «Топінвест») вимог статті 40 Закону Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині неподання 

акціонерним товариством протягом двох років поспіль до Комісії 
регулярної річної інформації, та з метою захисту інтересів інвес-
торів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 30.07.2013 внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 
35791644) та до системи депозитарного обліку щодо цінних папе-
рів ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 35791644) на строк до усу-
нення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Топ-
інвест» (код за ЄДРПОУ 35791644), здійснювати операції щодо 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 35791644).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 35791644) 
у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції 
щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 35791644).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Топінвест» 
(код за ЄДРПОУ 35791644) у депозитарній системі України, дане 
рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 35791644) не-
відкладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Топ-
інвест» (код за ЄДРПОУ 35791644), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 35791644) у депозитарній систе-
мі України, у триденний термін з моменту отримання ними копії 
цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 35791644) 
протягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення по-
відомити Центральний територіальний департамент Комісії з до-
данням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усунен-
ня порушення ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 35791644) з додан-
ням копій відповідних документів та проекту рішення щодо віднов-
лення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних 
паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) про-
тягом п’яти робочих днів забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення ВАТ «Топінвест» (код за ЄДРПОУ 
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35791644), Центральному територіальному департаменту Комісії та 
відповідним учасникам Національної депозитарної системи України.

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«30» липня 2013 р.   №1351

Щодо зупинення внесення змін до 
системи реєстру власників іменних 
цінних паперів та до системи депо
зитарного обліку цінних паперів, 
випущених Закритим акціонерним 
товариством «ТавріяФінанси»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Закритим акціонерним товариством 
«Таврія-Фінанси» (далі - ЗАТ «Таврія-Фінанси») вимог п. 5 розділу 
ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
акціонерні товариства» в частині не приведення статуту та вну-
трішніх положень у відповідність до норм цього Закону, та з ме-
тою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Таврія-Фінанси» 
(код за ЄДРПОУ 23132329) та до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів ЗАТ «Таврія-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 
23132329) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Таврія-
Фінанси» (код за ЄДРПОУ 23132329), здійснювати операції щодо 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів ЗАТ «Таврія-Фінанси « (код за ЄДРПОУ 23132329).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування до-
говорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ  «На-
ціональний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та збе-
рігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ЗАТ «Таврія-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 23132329) у депозитарній 
системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін 
до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ЗАТ «Таврія-
Фінанси» (код за ЄДРПОУ 23132329).

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

Фінанси» (код за ЄДРПОУ 23132329) у депозитарній системі Укра-
їни, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ЗАТ «Таврія-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 23132329) 
невідкладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Таврія-
Фінанси» (код за ЄДРПОУ 23132329), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ЗАТ «Таврія-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 23132329) у депозитарній 
системі України, у триденний термін з моменту отримання ними 
копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ЗАТ «Таврія-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 23132329) 
у п’ятиденний термін з моменту усунення порушення повідомити 
Південне територіальне управління Комісії з доданням копій від-
повідних документів.

9. Південному територіальному управлінню Комісії за результа-
том аналізу отриманих документів надати до Департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усунен-
ня порушення ЗАТ «Таврія-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 23132329) з 
доданням копій відповідних документів та проекту рішення щодо 
відновлення внесення змін до системи реєстру власників іменних 
цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) про-
тягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення ЗАТ «Таврія-Фінанси» (код за ЄДРПОУ 
23132329), Південному територіальному управлінню Комісії, відпо-
відним учасникам Національної депозитарної системи України . 

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«30» липня 2013 р.   №1352

Щодо зупинення внесення змін до 
системи реєстру власників іменних 
цінних паперів та до системи депо
зитарного обліку цінних паперів, ви
пущених Відкритим акціонерним то
вариством «ВолодарськоВолинське 
підприємство «Райагропромтехніка»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-



№143, 2 серпня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

11

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Володарсько-Волинське підприємство «Райагропромтехніка» 
(далі - ВАТ «Володарсько-Волинське підприємство «Райагро-
промтехніка») вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок» в частині неподання акціонерним товари-
ством протягом двох років поспіль до Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку регулярної річної інформації, та з 
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Володарсько-
Волинське підприємство «Райагропромтехніка» (код за ЄДРПОУ 
00903498) та до системи депозитарного обліку щодо цінних папе-
рів ВАТ «Володарсько-Волинське підприємство «Райагропром-
техніка» (код за ЄДРПОУ 00903498) на строк до усунення пору-
шення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів 
ВАТ  «Володарсько-Волинське підприємство «Райагропромтехні-
ка» (код за ЄДРПОУ 00903498), здійснювати операції щодо вне-
сення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів 
ВАТ «Володарсько-Волинське підприємство «Райагропромтехні-
ка» (код за ЄДРПОУ 00903498).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Володарсько-Волинське підприємство 
«Райагропромтехніка» (код за ЄДРПОУ 00903498) у депозитарній 
системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення 
змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 
ВАТ  «Володарсько-Волинське підприємство «Райагропромтехні-
ка» (код за ЄДРПОУ 00903498).

4. Зобов'язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ  «Володарсько-Волинське підприємство «Райагропромтехні-
ка» (код за ЄДРПОУ 00903498) у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

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

6. Зобов'язати ВАТ «Володарсько-Волинське підприємство 
«Райагропромтехніка» (код за ЄДРПОУ 00903498) невідкладно 
довести до відома реєстратора, що здійснює ведення системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Володарсько-
Волинське підприємство «Райагропромтехніка» (код за ЄДРПОУ 
00903498), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Володарсько-Волинське підприємство «Райагропромтехні-
ка» (код за ЄДРПОУ 00903498) у депозитарній системі України, у 

триденний термін з моменту отримання ними копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов'язати ВАТ «Володарсько-Волинське підприємство 
«Райагропромтехніка» (код за ЄДРПОУ 00903498) у п'ятиденний 
термін з моменту усунення порушення повідомити Центральний 
територіальний департамент Комісії з доданням копій відповідних 
документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до Департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Володарсько-Волинське підприємство 
«Райагропромтехніка» (код за ЄДРПОУ 00903498) з доданням ко-
пій відповідних документів та проекту рішення щодо відновлення 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) про-
тягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у встановлено-
му порядку копії цього рішення ВАТ «Володарсько-Волинське під-
приємство «Райагропромтехніка» (код за ЄДРПОУ 00903498), 
Центральному територіальному департаменту Комісії, відповідним 
учасникам Національної депозитарної системи України . 

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«30» липня 2013 р.   №1353

Щодо зупинення внесення змін до 
системи реєстру власників іменних 
цінних паперів та до системи депо
зитарного обліку цінних паперів, 
випущених Відкритим акціонерним 
товариством «Баранівкатранс»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Баранівкатранс» (далі - ВАТ «Баранівкатранс») вимог статті 40 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині 
неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку регу-
лярної річної інформації, та з метою захисту інтересів інвесторів у 
цінні папери,

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

1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Баранівкатранс» 
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(код за ЄДРПОУ 03116654) та до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів ВАТ «Баранівкатранс» (код за ЄДРПОУ 
03116654) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Баранів-
катранс» (код за ЄДРПОУ 03116654), здійснювати операції щодо 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів ВАТ «Баранівкатранс» (код за ЄДРПОУ 03116654).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування до-
говорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ  «На-
ціональний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та збе-
рігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітента ВАТ «Баранівкатранс» (код за ЄДРПОУ 03116654) у депози-
тарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 
ВАТ  «Баранівкатранс» (код за ЄДРПОУ 03116654).

4. Зобов'язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Баранівка-
транс» (код за ЄДРПОУ 03116654) у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

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

6. Зобов'язати ВАТ «Баранівкатранс» (код за ЄДРПОУ 03116654) 
невідкладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Баранів-
катранс» (код за ЄДРПОУ 03116654), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Баранівкатранс» (код за ЄДРПОУ 03116654) у депозитарній 
системі України, у триденний термін з моменту отримання ними 
копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов'язати ВАТ «Баранівкатранс» (код за ЄДРПОУ 03116654) 
у п'ятиденний термін з моменту усунення порушення повідомити 
Центральний територіальний департамент Комісії з доданням ко-
пій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до Департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Баранівкатранс» (код за ЄДРПОУ 03116654) 
з доданням копій відповідних документів та проекту рішення 
щодо відновлення внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цін-
них паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «Баранівкатранс» 
(код за ЄДРПОУ 03116654), Центральному територіальному де-
партаменту Комісії, відповідним учасникам Національної депози-
тарної системи України . 

11. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів повідомити про прийняте рішення 
Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) 

(код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і 
депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704).

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

«30» липня 2013 р.   №1354

Щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до сис
теми депозитарного обліку цінних 
паперів, випущених Відкритим ак
ціонерним товариством «Спеціа
лізована пересувна механізована 
колона»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Спеціалізована пересувна механізована колона» (далі - ВАТ  «Спе-
ціалізована пересувна механізована колона») вимог статті 40 За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині не-
подання акціонерним товариством протягом двох років поспіль 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку регу-
лярної річної інформації, та з метою захисту інтересів інвесторів у 
цінні папери,

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

1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Спеціалізована пе-
ресувна механізована колона» (код за ЄДРПОУ 00911534) та до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Спеціа-
лізована пересувна механізована колона» (код за ЄДРПОУ 
00911534) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює веден-
ня системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ  «Спе-
ціалізована пересувна механізована колона» (код за ЄДРПОУ 
00911534), здійснювати операції щодо внесення змін до систе-
ми реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Спеціалізо-
вана пересувна механізована колона» (код за ЄДРПОУ 
00911534).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Спеціалізована пересувна механізо-
вана колона» (код за ЄДРПОУ 00911534) у депозитарній системі 
України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Спеці-
алізована пересувна механізована колона» (код за ЄДРПОУ 
00911534).
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4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здій-
снюють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ  «Спе-
ціалізована пересувна механізована колона» (код за ЄДРПОУ 
00911534) у депозитарній системі України, дане рішення  
Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Спеціалізована пересувна механізована 
колона» (код за ЄДРПОУ 00911534) невідкладно довести до ві-
дома реєстратора, що здійснює ведення системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів ВАТ «Спеціалізована пересувна 
механізована колона» (код за ЄДРПОУ 00911534), дане рішення 
Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код за ЄД-
РПОУ 00911534) у депозитарній системі України, у триденний тер-
мін з моменту отримання ними копії цього рішення повідомити 
Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Спеціалізована пересувна механізована 
колона» (код за ЄДРПОУ 00911534) у п’ятиденний термін з мо-
менту усунення порушення повідомити Центральний територі-
альний департамент Комісії з доданням копій відповідних доку-
ментів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до Департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Спеціалізована пересувна механізована 
колона» (код за ЄДРПОУ 00911534) з доданням копій відповідних 
документів та проекту рішення щодо відновлення внесення змін 
до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення ВАТ «Спеціалізо-
вана пересувна механізована колона» (код за ЄДРПОУ 
00911534), Центральному територіальному департаменту Ко-
місії, відповідним учасникам Національної депозитарної сис-
теми України . 

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«30» липня 2013 р.   №1355

Щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та  
до системи депозитарного обліку 
цінних паперів, випущених  
Відкритим акціонерним товари
ством «ВолодарськоВолинське 
автотранспортне підприємство 
11841»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Володарсько-Волинське автотранспортне підприємство 11841» 
(далі - ВАТ «Володарсько-Волинське автотранспортне підприєм-
ство 11841») вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині неподання акціонерним товариством 
протягом двох років поспіль до Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку регулярної річної інформації, та з ме-
тою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Володарсько-
Волинське автотранспортне підприємство 11841» (код за ЄДРПОУ 
03116631) та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 
ВАТ «Володарсько-Волинське автотранспортне підприємство 11841» 
(код за ЄДРПОУ 03116631) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів 
ВАТ  «Володарсько-Волинське автотранспортне підприємство 
11841» (код за ЄДРПОУ 03116631), здійснювати операції щодо 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів ВАТ «Володарсько-Волинське автотранспортне підприємство 
11841» (код за ЄДРПОУ 03116631).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Володарсько-Волинське автотран-
спортне підприємство 11841» (код за ЄДРПОУ 03116631) у депо-
зитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо вне-
сення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 
ВАТ «Володарсько-Волинське автотранспортне підприємство 
11841» (код за ЄДРПОУ 03116631).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування до-
говорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Володарсько-
Волинське автотранспортне підприємство 11841» (код за ЄДРПОУ 
03116631) у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Володарсько-Волинське автотранспортне 
підприємство 11841» (код за ЄДРПОУ 03116631) невідкладно до-
вести до відома реєстратора, що здійснює ведення системи реє-
стру власників іменних цінних паперів ВАТ «Володарсько-
Волинське автотранспортне підприємство 11841» (код за ЄДРПОУ 
03116631), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Володарсько-Волинське автотранспортне підприємство 
11841» (код за ЄДРПОУ 03116631) у депозитарній системі Украї-
ни, у триденний термін з моменту отримання ними копії цього рі-
шення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Володарсько-Волинське автотранспортне під-
приємство 11841» (код за ЄДРПОУ 03116631) у п’ятиденний термін з 
моменту усунення порушення повідомити Центральний територіаль-
ний департамент Комісії з доданням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до Департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Володарсько-Волинське автотранспортне 
підприємство 11841» (код за ЄДРПОУ 03116631) з доданням ко-
пій відповідних документів та проекту рішення щодо відновлення 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ВАТ «Володарсько-Волинське 
автотранспортне підприємство 11841» (код за ЄДРПОУ 03116631), 
Центральному територіальному департаменту Комісії, відповідним 
учасникам Національної депозитарної системи України . 

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«30» липня 2013 р.   №1356

Щодо зупинення внесення змін до 
системи реєстру власників іменних 
цінних паперів та до системи депо
зитарного обліку цінних паперів, 
випущених Відкритим акціонерним 
товариством «Андрушівське хлібо
приймальне підприємство»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-

ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Андрушівське хлібоприймальне підприємство» (далі - ВАТ «Ан-
друшівське хлібоприймальне підприємство») вимог статті 40 За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині не-
подання акціонерним товариством протягом двох років поспіль 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку регу-
лярної річної інформації, та з метою захисту інтересів інвесторів у 
цінні папери,

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

1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Андрушівське хлі-
боприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 00953912) та до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Андру-
шівське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 
00953912) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Андру-
шівське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 
00953912), здійснювати операції щодо внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Андрушівське хлі-
боприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 00953912).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Андрушівське хлібоприймальне під-
приємство» (код за ЄДРПОУ 00953912) у депозитарній системі 
України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Андру-
шівське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 
00953912).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Андрушів-
ське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 00953912) 
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Андрушівське хлібоприймальне підприєм-
ство» (код за ЄДРПОУ 00953912) невідкладно довести до відома 
реєстратора, що здійснює ведення системи реєстру власників 
іменних цінних паперів ВАТ «Андрушівське хлібоприймальне під-
приємство» (код за ЄДРПОУ 00953912), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фі-
нансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національний 
депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачам, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Ан-
друшівське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 
00953912) у депозитарній системі України, у триденний термін з 
моменту отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Андрушівське хлібоприймальне підприєм-
ство» (код за ЄДРПОУ 00953912) у п’ятиденний термін з моменту 
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усунення порушення повідомити Центральний територіальний де-
партамент Комісії з доданням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до Департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Андрушівське хлібоприймальне підприєм-
ство» (код за ЄДРПОУ 00953912) з доданням копій відповідних 
документів та проекту рішення щодо відновлення внесення змін 
до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «Андрушівське хлібо-
приймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 00953912), Централь-
ному територіальному департаменту Комісії, відповідним 
учасникам Національної депозитарної системи України . 

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«30» липня 2013 р.   №1357

Щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до сис
теми депозитарного обліку цінних 
паперів, випущених Відкритим ак
ціонерним товариством «Поста
чальник»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Постачальник» (далі - ВАТ «Постачальник») вимог статті 40 За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині не-
подання акціонерним товариством протягом двох років поспіль 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку регу-
лярної річної інформації, та з метою захисту інтересів інвесторів у 
цінні папери,

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

1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Постачальник» 
(код за ЄДРПОУ 00914823) та до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів ВАТ «Постачальник» (код за ЄДРПОУ 
00914823) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Поста-

чальник» (код за ЄДРПОУ 00914823), здійснювати операції щодо 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів ВАТ «Постачальник» (код за ЄДРПОУ 00914823).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ 
«Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) 
та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папе-
ри емітента ВАТ «Постачальник» (код за ЄДРПОУ 00914823) у де-
позитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо 
внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних па-
перів ВАТ «Постачальник» (код за ЄДРПОУ 00914823).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ 
«Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) 
невідкладно довести до відома зберігачів, що здійснюють облік 
прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Постачальник» (код 
за ЄДРПОУ 00914823) у депозитарній системі України, дане рі-
шення Комісії.

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

6. Зобов’язати ВАТ «Постачальник» (код за ЄДРПОУ 00914823) 
невідкладно довести до відома реєстратора, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Поста-
чальник» (код за ЄДРПОУ 00914823), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Постачальник» (код за ЄДРПОУ 00914823) у депозитарній 
системі України, у триденний термін з моменту отримання ними 
копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Постачальник» (код за ЄДРПОУ 00914823) 
у п’ятиденний термін з моменту усунення порушення повідомити 
Центральний територіальний департамент Комісії з доданням ко-
пій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до Департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Постачальник» (код за ЄДРПОУ 00914823) 
з доданням копій відповідних документів та проекту рішення 
щодо відновлення внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цін-
них паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «Постачальник» (код 
за ЄДРПОУ 00914823), Центральному територіальному департа-
менту Комісії, відповідним учасникам Національної депозитарної 
системи України . 

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

12. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
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13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«30» липня 2013 р.   №1358

Щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до сис
теми депозитарного обліку цінних 
паперів, випущених Відкритим ак
ціонерним товариством «Лосинів
ський «Агротехсервіс»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Лосинівський «Агротехсервіс» (далі - ВАТ «Лосинівський «Агро-
техсервіс») вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині неподання акціонерним товариством 
протягом двох років поспіль до Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку регулярної річної інформації, та з ме-
тою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Лосинівський «Аг-
ротехсервіс» (код за ЄДРПОУ 00909093) та до системи депозитар-
ного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Лосинівський «Агротехсер-
віс» (код за ЄДРПОУ 00909093) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Лосинів-
ський «Агротехсервіс» (код за ЄДРПОУ 00909093), здійснювати 
операції щодо внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів ВАТ «Лосинівський «Агротехсервіс» (код за 
ЄДРПОУ 00909093).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Лосинівський «Агротехсервіс» (код за 
ЄДРПОУ 00909093) у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного 
обліку щодо цінних паперів ВАТ «Лосинівський «Агротехсервіс» 
(код за ЄДРПОУ 00909093).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Лосинів-
ський «Агротехсервіс» (код за ЄДРПОУ 00909093) у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) 
(код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і 
депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відо-

ма членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

6. Зобов’язати ВАТ «Лосинівський «Агротехсервіс» (код за 
ЄДРПОУ 00909093) невідкладно довести до відома реєстрато-
ра, що здійснює ведення системи реєстру власників іменних 
цінних паперів ВАТ «Лосинівський «Агротехсервіс» (код за  
ЄДРПОУ 00909093), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Лосинівський «Агротехсервіс» (код за ЄДРПОУ 00909093) у 
депозитарній системі України, у триденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію про його 
виконання. 

8. Зобов’язати ВАТ «Лосинівський «Агротехсервіс» (код за 
ЄДРПОУ 00909093) у п’ятиденний термін з моменту усунення 
порушення повідомити Центральний територіальний департа-
мент Комісії з доданням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за 
результатом аналізу отриманих документів надати до Департа-
менту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про 
усунення порушення ВАТ «Лосинівський «Агротехсервіс» (код 
за ЄДРПОУ 00909093) з доданням копій відповідних документів 
та проекту рішення щодо відновлення внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депози-
тарного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «Лосинівський «Аг-
ротехсервіс» (код за ЄДРПОУ 00909093), Центральному територі-
альному департаменту Комісії, відповідним учасникам 
Національної депозитарної системи України . 

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
«30» липня 2013 р.   №1359

Щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до сис
теми депозитарного обліку цінних 
паперів, випущених Відкритим ак
ціонерним товариством «Корюків
ський райагропостач»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявлен-
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ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) порушення Відкритим акціонерним товариством 
«Корюківський райагропостач» (далі - ВАТ «Корюківський рай-
агропостач») вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині неподання акціонерним товариством 
протягом двох років поспіль до Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку регулярної річної інформації, та з ме-
тою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Корюківський ра-
йагропостач» (код за ЄДРПОУ 00909294) та до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Корюківський райагро-
постач» (код за ЄДРПОУ 00909294) на строк до усунення 
порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Корюків-
ський райагропостач» (код за ЄДРПОУ 00909294), здійснювати 
операції щодо внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів ВАТ «Корюківський райагропостач» (код за 
ЄДРПОУ 00909294).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Корюківський райагропостач» (код за 
ЄДРПОУ 00909294) у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного 
обліку щодо цінних паперів ВАТ «Корюківський райагропостач» 
(код за ЄДРПОУ 00909294).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Корюків-
ський райагропостач» (код за ЄДРПОУ 00909294) у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

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

6. Зобов'язати ВАТ «Корюківський райагропостач» (код за 
ЄДРПОУ 00909294) невідкладно довести до відома реєстратора, 
що здійснює ведення системи реєстру власників іменних цінних 
паперів ВАТ «Корюківський райагропостач» (код за ЄДРПОУ 
00909294), дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберіга-
чам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Корюківський райагропостач» (код за ЄДРПОУ 00909294) у 
депозитарній системі України, у триденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію про його 
виконання. 

8. Зобов'язати ВАТ «Корюківський райагропостач» (код за 
ЄДРПОУ 00909294) у п'ятиденний термін з моменту усунення 
порушення повідомити Центральний територіальний департа-
мент Комісії з доданням копій відповідних документів.

9. Центральному територіальному департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до Департаменту 
контрольно-правової роботи (О. Мисюра) інформацію про усу-
нення порушення ВАТ «Корюківський райагропостач» (код за  
ЄДРПОУ 00909294) з доданням копій відповідних документів та 
проекту рішення щодо відновлення внесення змін до системи ре-
єстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів.

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «Корюківський райа-
гропостач» (код за ЄДРПОУ 00909294), Центральному територі-
альному департаменту Комісії, відповідним учасникам 
Національної депозитарної системи України . 

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.07.2013   № 1361

Щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до сис
теми депозитарного обліку цінних 
паперів, випущених ВАТ «Київхім
волокно» 

На виконання припису Генеральної прокуратури України про 
усунення порушень від 05 серпня 2010 року № 07/2/2-123вих-10 
та відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі  Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити з «30» липня 2013 року внесення змін до системи 

реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Київхімволокно» 
(код за ЄДРПОУ 05763429) та до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів ВАТ «Київхімволокно» (код за ЄДРПОУ 
05763429), на строк 6 місяців.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Київхім-
волокно» (код за ЄДРПОУ 05763429) здійснювати операції щодо 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів ВАТ «Київхімволокно» (код за ЄДРПОУ 05763429).

3. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на 
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цінні папери емітента ВАТ «Київхімволокно» (код за ЄДРПОУ 
05763429) у депозитарній системі України, здійснювати облікові 
операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів ВАТ «Київхімволокно» (код за ЄДРПОУ 
05763429).

4. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) невідкладно довести до відома зберігачів, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Київхімво-
локно» (код за ЄДРПОУ 05763429) у депозитарній системі Украї-
ни, Рішення Комісії від «30» липня 2013 року № 1361.

5. Зобов’язати ВАТ «Київхімволокно» (код за ЄДРПОУ 
05763429) невідкладно довести до відома реєстратора, що здій-
снює ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів 
ВАТ «Київхімволокно» (код за ЄДРПОУ 05763429) Рішення Комісії 
від «30» липня 2013 року № 1361.

6. ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та 
зберігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітента ВАТ «Київхімволокно» (код за ЄДРПОУ 05763429), у де-
позитарній системі України, реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Київхім-
волокно» (код за ЄДРПОУ 05763429) у триденний термін з мо-
менту отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання.

7. Департаменту контрольно – правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «Київхімволокно» 
(код за ЄДРПОУ 05763429) та відповідним учасникам Національ-
ної депозитарної системи України.

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.07.2013р.  м. Київ  №1363

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної діяль
ностіі на фондовому ринку

Відповідно до пункту 11 глави IV Порядку зупинення дії та ану-
лювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394, Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної діяль-

ності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, а саме, брокерської діяльності серії АД №075838 від 

14.09.2012, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ» (49000, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпропетровськ, вулиця Барикадна, будинок 21-Б, ідентифі-
каційний код юридичної особи 31504109), відповідно до під-
пункту 1 пункту 1 глави IV Порядку на підставі заяви про ану-
лювання ліцензії.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити повідомлення в засо-
бах масової інформації про анулювання відповідної ліцензії вказа-
ному суб'єкту господарської діяльності.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними па-
перами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників 
ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

30.07.2013  м. Київ  № 1364

Про внесення змін до реєстру ау
диторських фірм, які можуть про
водити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цін
них паперів, ТОВ «Аудиторська 
фірма «Альтаір»

Відповідно до підпункту «в» пункту 1 та пункту 5 розділу V По-
рядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№ 2213/22525 (далі - Порядок),

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

1. Внести зміни до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі – Реєстр), ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір» 
(код за ЄДРПОУ 32541162).

2. Анулювати Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів серії П 000030 від 19 лютого 2013 
року, видане ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір».

3. Департаменту аналізу стратегії та розвитку законодавства 
(М. Лібанов) видати ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір» нове Сві-
доцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

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

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

Р І Ш Е Н Н Я
30.07.2013  м. Київ  № 1365

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

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр), ТОВ «АФ «ГРАВІС» (код за ЄДРПОУ 23470984)

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.07.2013  м. Київ  № 1366

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «АК «П.С.П. Аудит» 

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр), ТОВ «АК «П.С.П. Аудит» (код за ЄДРПОУ 
36412992)

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.07.2013  м. Київ  № 1367

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТзОВ «Аудиторська фір
ма «БІнА» 

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі – Реєстр), ТзОВ «Аудиторська фірма «БІнА» (код за ЄДРПОУ 
23285643)

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.07.2013  м. Київ  № 1368

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

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр), АТ АФ «Перспектива - К» (код за ЄДРПОУ 
21563977)
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2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб - сайті НКЦПФР відповідно 
до пункту 8 розділу III Порядку.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.07.2013  м. Київ  № 1369

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

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр), ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «КОМ-
ПАС» (код за ЄДРПОУ 33102284)

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.07.2013  м. Київ  № 1370

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

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр), ТОВ «АФ «АСБ» (код за ЄДРПОУ 33417982)

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.07.2013 м. Київ  № 1371

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

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр), ТОВ «АФ «Корпоративні фінансові технології» 
(код за ЄДРПОУ 34646871)

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.07.2013  м. Київ  № 1372

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИ
ТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО» 

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
25  жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі - 
Порядок),

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

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

рів (далі – Реєстр), ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«КРЕДО» (код за ЄДРПОУ 32158755)

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльнос-

ті інституційних інвесторів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку з метою забезпечення припинення обслугову-
вання випуску акцій у документарній формі у реєстроутримувача 
в системі реєстру власників простих іменних цінних паперів кор-
поративного інвестиційного фонду, з метою опублікування ін-
формації повідомляє, що Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій у зв’язку з прийняттям рішення про переведення 
випуску простих іменних акцій документарної форми існування у 
бездокументарну (дематеріалізацію випуску акцій) ПАТ «ЗАКРИ
ТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй ВЕНЧУРНИй КОРПОРАТИВНИй ІН
ВЕСТИЦІйНИй ФОНД «СКЛОІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 33097992; 03187, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 
буд. 1) видано свідоцтво від 30.07.2013 р. № 00423 про реєстра-
цію випуску 15 000 000 штук простих іменних акцій номінальною 
вартістю 1 грн на загальну суму 15 000 000 грн.

*    *    *
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльнос-

ті інституційних інвесторів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку з метою забезпечення припинення обслугову-
вання випусків інвестиційних сертифікатів у документарній формі 
у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних 
паперів пайових інвестиційних фондів, з метою опублікування ін-
формації повідомляє, що Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку здійснено заміну свідоцтв про реєстрацію ви-
пусків інвестиційних сертифікатів у зв’язку з прийняттям рішення 
про переведення випусків іменних інвестиційних сертифікатів до-
кументарної форми існування у бездокументарну (дематеріаліза-
цію випусків інвестиційних сертифікатів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕ
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНТЕхНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ: 33874456; 50002, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Кобилянського, 219):

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвести-
ційний фонд «КОНЦЕПТ», реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331336 – 
видано свідоцтво від 30.07.13 № 00420 про реєстрацію випуску 
300 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів номінальною 
вартістю 10 000 грн. на загальну суму 3 000 000 000 грн.;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд «ФЕНІКС» недиверси-
фікованого виду закритого типу реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
233796 – видано свідоцтво від 30.07.13 № 00421 про реєстрацію 
випуску 5 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів номіналь-
ною вартістю 100 000 грн на загальну суму 500 000 000 грн;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвести-
ційний фонд «ЕНТЕРПРАйЗ» реєстраційний код за ЄДРІСІ: 

23300039 – видано свідоцтво від 30.07.13 № 00422 про реєстра-
цію випуску 500 000 штук іменних інвестиційних сертифікатів но-
мінальною вартістю 1000 грн на загальну суму 500 000 000 грн.

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департамен-
ту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підста-
ві Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі пункту 17 
глави 1 розділу ІII Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2003 №322, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції 13.08.2003 за №706/8027 (у 
редакції рішення ДКЦПФР від 26.10.2006 №1178, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30.01.2007 за №81/13348) (зі змінами), 
та відповідно до документів, наданих Товариством з обмеженою від-
повідальністю «ЛОГО СФЕРА» (код за ЄДРПОУ: 36538614, 04073, 
м.  Київ, Куренівський провулок, 19/5) на зупинення обігу облігацій у 
зв’язку з продовженням визначених проспектом емісії строків обігу 
та погашення облігацій серії «А», зупинено обіг облігацій Товариства 
з обмеженою відповідальністю «ЛОГО СФЕРА» серії «А» (свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій від 15.09.2009р. №254/2/09, вида-
не Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата 
видачі свідоцтва: 31.03.2010р.) – розпорядження №59КФЗО – О від 
29 липня 2013 р.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Прикар-
патського територіального управління, що діє на підставі рішення 
Комісії від 07.02.2012р. №249, на підставі пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 травня 2013 р. за № 822/23354, відновлено обіг акцій 
ВАТ «Взуттєва фабрика» (78200, Івано-Франківська обл., м. Коло-
мия, вул. Валова,47; код ЄДРПОУ: 05468446) у зв’язку з прийнят-
тям рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерно-
го товариства – розпорядження № 1  ПР1  ВО від 30 липня 
2013р.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західно-
го територіального управління, на підставі рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012р. №249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», на підставі п. 4 рі-
шення Комісії від 19.07.2007р. №1611 «Про делегування повно-
важень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до 
проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, 
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реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати 
розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та об-
лігацій підприємств територіальним управлінням Комісії», зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 03.08.2007р. за 
№891/14158, та п. 3 розділу І «Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій», затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. 
за №822/23354, відновлено обіг акцій Відкритого акціонерного 
товариства «Дубенське АТП-15606» (код ЄДРПОУ – 03118392; 
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Мирогощанська, буд. 62) - 
розпорядження №02ЗХ4ВО від 30 липня 2013 р.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західно-
го територіального управління, на підставі рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012р. №249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», на підставі п. 4 рі-
шення Комісії від 19.07.2007р. №1611 «Про делегування повно-
важень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до 
проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, 
реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати 
розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та об-
лігацій підприємств територіальним управлінням Комісії» зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 03.08.2007р. за 
№891/14158, та п. 3 розділу І «Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій», затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. 
за №822/23354, зупинено обіг акцій Приватного акціонерного то-
вариства «Закарпаткурортмінводи» (код ЄДРПОУ – 30913062; 
89313, Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Поляна, вул. Со-
нячна, буд. 63) у зв'язку з перетворенням акціонерного товари-
ства – розпорядження №27ЗХ3З від 30 липня 2013 р.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західно-
го територіального управління, на підставі рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012р. №249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», на підставі п. 4 рі-
шення Комісії від 19.07.2007р. №1611 «Про делегування повно-
важень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до 
проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, 
реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати 
розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та об-
лігацій підприємств територіальним управлінням Комісії», зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 03.08.2007р. за 
№891/14158, та п. 3 розділу І «Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій», затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. 
за №822/23354, зупинено обіг акцій Публічного акціонерного то-
вариства «Надрабудінвест» (код ЄДРПОУ – 35304748; 35600, Рів-
ненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, буд. 9) у зв'язку з 
перетворенням акціонерного товариства - розпорядження 
№26ЗХ4З від 30 липня 2013 р.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 149 К 
від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 

«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення 
ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акці-
онерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх лікві-
дацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР від 
13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску акцій Відкрито
го акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 
№  12357» (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Приазов-
ська, буд. 114, код за ЄДРПОУ – 03116915) у зв’язку з вилученням 
з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій Украї-
ни. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№  18/08/1/10 від 29.04.2010 р., видане Запорізьким територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку – розпорядження № 27ДН1С від 31 липня 2013 р.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. началь-
ника Дніпровського територіального управління, на підставі 
Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку № 149 К від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 
07.02.2012р. № 249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» та п. 2 Рішення ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про пере-
дачу повноважень територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку щодо скасування 
реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, які виключені 
з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх ліквідацією» (із зміна-
ми, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР від 13.09.2006 
№  826), скасовано реєстрацію випуску акцій Закритого акціо
нерного товариства «Сантехмонтаж 558» (69057, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, буд. 1А, код за ЄДРПОУ  – 
01415542) у зв’язку з вилученням з Єдиного державного реє-
стру підприємств та організацій України. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій № 376/08/1/98 від 21.07.1998 р., 
видане Запорізьким територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 28ДН1С від 31 липня 2013 р.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 149 
К від 10.07.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення 
ДКЦПФР від 16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій ак-
ціонерних товариств, які виключені з Єдиного державного реє-
стру підприємств та організацій України (Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку 
з їх ліквідацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням 
ДКЦПФР від 13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску 
акцій Публічного акціонерного товариства «Бюро інформаційних 
технологій» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ – 34316773) у зв’язку з ви-
лученням з Єдиного державного реєстру підприємств та органі-
зацій України. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій № 09/04/1/07 від 05.03.2007 р., видане 13.07.2010 р. 
Дніпропетровським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№  29ДН1С від 31 липня 2013 р.

НКЦПФР  
повідомляє про ліцензування на фондовому ринку

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

Постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку 
цінних паперів від 31.07.2013 № 646-ЦД-1-Р у відношенні ТОВ  «РЕЄ
СТРАТОР» (код за ЄДРПОУ: 24252485) за порушення вимог законо-
давства про цінні папери застосовано санкцію у вигляді анулювання 
ліцензії: серії АГ №399167 від 31.08.2010 на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, діяльності 
з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

01.08. 2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНГУЛЕЦЬКИй ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИй 

КОМБІНАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування 
у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Інгулецький 

гірничо-збагачувальний комбінат»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00190905
1.4. Місцезнаходження емітента: 50064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

вул. Рудна, 47
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 407-63-11, факс (056) 407-63-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ingok.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://ingok.metinvestholding.com
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ПАТ «ІНГЗК «
2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНГЗК», протокол № 101 від 30.07.2013 р., 
відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

Герасимчук Олександр Миколайович (паспорт АЕ 811224, виданий Інгулецьким РВ 
Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.09.1997р.) припинено з 
29  липня 2013р. виконання Головним інженером ПАТ «ІНГЗК» обов’язків Генерального 
директора ПАТ «ІНГЗК» у зв’язку зі звільненням з 29 липня 2013р. за переведенням (ч.5 
ст.36 КзПП України). Вказана особа перебувала на посаді з 01 листопада 2012р. Володіє 
часткою у Статутному капіталі ПАТ «ІНГЗК» у розмірі 0,0000347873%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Малих Дмитро Юрійович (паспорт АЕ 265827, виданий Дзержинським РВ Криворізько-
го МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 27.08.1996р.) призначений виконуючим 
обов’язки Генерального директора ПАТ «ІНГЗК» на період з 30 липня 2013р. по 01 вересня 
2013р. (включно). Попередня посада яку обіймала вказана особа: Головний інженер 
ПАТ  «ІНГЗК». Часткою у Статутному капіталі ПАТ «ІНГЗК» не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. Генерального директора  Малих Дмитро Юрійович

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРАТ «ТРАНСПОРТ», 
ЄДРПОУ 32609639, 

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження Товариства:
Приватне акціонерне товариство «Транстпорт» (далі – Товариство), яке знахо-

диться за адресою: Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б.Хмель-
ницького, 1, тел. (272) 2-31-96, 2-32-80.

Дата, час та місце проведення позачергових Загальних зборів:
«3» вересня 2013 р., об 10.00 годині, Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянти

нівка, вул. Б.Хмельницького, 1.
Дата реєстрації учасників Загальних зборів: «3» вересня 2013 р.
Початок реєстрації учасників Загальних зборів: о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: о 9 годині 30 хвилин.
Дата та час відкриття Загальних зборів: «3» вересня 2013 р. о 10.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 

зборах: «28» серпня 2013 року Для участі у Загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціоне-
рів – також відповідну довіреність, оформлено згідно з чинним законодавством 
України.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2. Про виступ майновим поручителем ПрАТ «Свинець» перед Публічним Акціо-

нерним Товариством «Міжнародний Інвестиційний Банк» (далі – Банк)
3. Надання директору Скворча І.Є. повноважень на підписання від імені Товари-

ства договорів поруки, застави та іпотеки із Банком. 
Ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного позачергових За-

гальних зборів акціонери Товариства можуть за адресою: Україна, 85102, Доне-
цька обл., м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1, а також у день проведення 
Зборів. 

Місце ознайомлення: каб.101 Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами директор ПрАТ «Транспорт» Скворча І.Є.

Телефон для довідок: (272) 2-31-96, 2-32-80.

Директор
ПрАТ «Транспорт»  І.Є. Скворча

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРПОРАЦІЯ УКРЖИЛБУД»

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 «Корпорація 
Укржилбуд»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22931511
1.4. Місцезнаходження емітента 03164, м.Київ, вул. Генерала Наумова, 23/Б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0442533270
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ukrput@urc.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації http://ukrzhylbud.emit.com.ua/ukrzhylbud/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інфор-

мація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
30.07.2013 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Корпо-

рація Укржилбуд» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а 
саме:

- звільнено з посади Голову Правління Гладушина Юрія Семеновича за рішен-
ням Наглядової ради. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не на-
давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 
01.02.2008 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови Правління Юрлова Юрія Валерійовича за рішенням 
Наглядової ради. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на 
1 (один) рік; до призначення займав наступні посади: Генеральний директор ТОВ  «ЮАЙ-
ПІ ЛТД.»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління  Юрлов Юрій Валерійович

м. п.
31.07.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»

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 СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21265671.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03151, м. Київ, вулиця Смілянська, буди-

нок  10/31.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (44) 494-15-48; (44) 494-15-47.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: victor@arma-ic.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: www.arma-ic.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішення Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591: 
зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
31 липня 2013 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» Кочури Лоліти Альбертівни у зв’язку з обран-
ням її членом наглядової ради Товариства. На вказаній посаді перебувала з 30.05.2013р. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 
Питання щодо обрання замість неї іншого члена Правління Товариства буде вирішено 
після узгодження такої кандидатури.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

3.2. Тимчасово виконуюча обов’язки голови правління ПРАТ СК «АРМА» Фетісова 
Людмила Василівна.

31.07.2013 року
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Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦiОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНiЯ «ЕТАЛОН» вiд 29-30.07.2013 
року внесено наступні зміни до складу посадових осіб емітента:

- Припинено повноваження Смолiя Якова Васильовича (паспорт: МЕ 736208, вида-
ний 02.06.2006 року Печерським РУ ГУ МВС в м. Києвi) на посадi Голови Наглядової 
Ради товариства на пiдставi заяви. Обiймав дану посаду з 2009 року.

- Припинено повноваження Смолiй Свiтлани Миколаївни (паспорт: МЕ 426681, ви-
даний 15.02.2005 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посадi Голови 
Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) на пiдставi заяви. Обiймала дану посаду з 2009 року.

- Буднiкова Володимира Васильовича (паспорт: СО 486501, виданий 16.02.2001 року 
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
(ревiзора) товариства. Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Останнє 
мiсце роботи та посада, яку займав: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя 
«Еталон», Заступник Голови Правлiння.

- Дуванова Геннадiя Васильовича (паспорт: 45 04 606888, виданий 27.01.2003 ОВД 
Пресненского района УВД ЦАО г. Москва) призначено на посаду члена Наглядової Ради 
товариства. Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисли-
вих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Попереднє мiсце 
роботи та посада, яку займав: ВАТ СК «ЖАСО», РФ, Радник Генерального Директора.

- Бридуна Євгенiя Володимировича (паспорт: СТ 283919 виданий14.12.2011 
Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi) призначено на посаду члена Нагля-
дової Ради товариства. Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi 
з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Попере-
днє мiсце роботи та посада, яку займав: Нацiональний Унiверситет «Києво- Могилянська 
академiя», доцент кафедри фiнансiв.

- Габiдулiна Iбрагiма Абдуловича (паспорт: СН 162081, виданий Ватутiнським РУ ГУ 
МВС в м. Києвi) призначено на посаду члена Наглядової Ради товариства. Освiта вища. 
Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 
сферi господарської, службової дiяльностi. Попереднє мiсце роботи та посада, яку за-
ймав: Страховий брокер «Дедал», Генеральний директор. Gras Savoye Ukraine, 
Операцiйний директор

- Єлiсєєву Елеонору Владиславiвну (паспорт: 45 07 253439, виданий 25.01.2006 ОВД 
района Аеропорт г. Москва) призначено на посаду члена Наглядової Ради товариства. 
Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Попереднє мiсце роботи та 
посада, яку займав: ТОВ «АПЛ-ТРЕЙД», м. Москва, РФ, Заступник Генерального дирек-
тора.

- Нечипоренко Вiталiя Iгоровича (паспорт: МЕ 077256, виданий 25.06.2002 Печер-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) призначено на посаду члена Наглядової Ради това-
риства. Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Попереднє мiсце ро-
боти та посада, яку займав: КНУ iм. В. Гетьмана, доцент кафедри страхування

- Рожкова Сергiя Вiкторовича (паспорт: 45 03 287828, виданий
10.09.2002 ОВД Лефортово г. Москва) призначено на посаду члена Наглядової Ради 

товариства. Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисли-
вих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Попереднє мiсце 
роботи та посада, яку займав: Farmers Insurance Group и American Memorial Life Insurance 
Company Лiцензований страховий агент.

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

Голова Правління  Нечипоренко Юрій Володимирович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН»

Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Еталон» від 29-30.07.2013 року внесено наступні зміни до складу посадових осіб емі-
тента:

- Нечипоренко Юрія Володимировича (паспорт: СО 159207, виданий 27.04.1999 
року Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві) призначено Головою Правління 
товариства. Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисли-
вих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Останнє мiсце 
роботи та посада, яку займав: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя 
«Еталон», Голова Правління.

- Блізнєцова Євгенія Анатолійовича (паспорт: НЕ 246090, виданий 21.11.2002 року 
Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) призначено Членом Правління то-
вариства. Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Останнє мiсце роботи 
та посада, яку займав: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Еталон», 
Директор РУС по Черкаській області.

- Куваєву Маргариту Володимирівну (посвідка на постійне проживання в Україні КР 
№ 005691/81, видана 23.05.2006 року ВГІРФО Ленінського РВ УМВС України в м. Севас-
тополі) призначено Членом Правління товариства. Освiта вища. Не має непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi. Останнє мiсце роботи та посада, яку займав: Приватне акцiонерне 
товариство «Страхова компанiя «Еталон», Директор РУС по АР Крим.

- Сухотіну Олену Володимирівну (паспорт: 40 09 849593, виданий 09.10.2009 ТП 
№  36 УФМС России по Санкт-Питербургу и Ленинградской области в Красногвардей-
ском р-не г. Санкт-Питербурга) призначено Членом Правління товариства. Освiта вища. 
Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 
сферi господарської, службової дiяльностi. Останнє мiсце роботи та посада, яку займав: 
РФ, ТОВ СК»Приоритет-Траст», Генеральний директор.

- Реброва Сергія Олександровича (паспорт: 29 08 268004, виданий 23.05.2008 
року УФМС России по Калужской области г. Обнинск) призначено Членом Правління 
товариства. Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корис-
ливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Останнє 
мiсце роботи та посада, яку займав: ТОВ СК «Держава», Заступник Генерального 
директора.

- Алєксіна Олексія Олександровича (паспорт: 65 05 477934, виданий 14.06.2005 року 
УФМС Октябрьского р-на г. Екатеринбург) призначено Членом Правління товариства. 
Освiта вища. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Останнє мiсце роботи та поса-
да, яку займав: ТОВ «ОДАС-Сколково», Головний експерт відділу проф. комунікацій.

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

Голова Правління  Нечипоренко Юрій Володимирович

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон» повідомляє про змі-
ни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відповідно до 
зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів,:

Фізична особа Смолій Яків Васильович (паспорт МЕ 736208, виданий Печерським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві 02.06.2006 року): пакет зменшився на 31 570 000 штук про-
стих іменних акцій (41,00% статутного капіталу) та становить 0 штук іменних акцій, що 
складає 0,00 % від статутного капіталу товариства.

Фізична особа Смолій Світлана Миколаївна (паспорт МЕ 426681, виданий Печер-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.02.2005 року): пакет зменшився на 19 250 000 
штук простих іменних акцій (25,00% статутного капіталу) та становить 0 штук іменних 
акцій, що складає 0,00 % від статутного капіталу товариства.

Фізична особа Костанецька Тетяна Яківна (паспорт ТТ 047967, виданий Печерським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.10.2011 року): пакет зменшився на 19 250 000 штук 
простих іменних акцій (25,00% статутного капіталу) та становить 0 штук іменних акцій, 
що складає 0,00 % від статутного капіталу товариства.

Фізична особа Дуванов Геннадiй Васильович (паспорт 45 04 606888 виданий 27.01.2003 
ОВД Пресненского района УВД ЦАО г. Москва): пакет збільшився на 70  070  000 штук 
простих іменних акцій (91,00% статутного капіталу) та становить 70  070 000 штук іменних 
акцій, що складає 91,00 % від статутного капіталу товариства.

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

Голова Правління  Нечипоренко Юрій Володимирович

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації

Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖНА
РОДНИй АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»

Організаційно–правова форма Державне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20572069
Місцезнаходження емітента: Україна, 08307, Київська область, м. Бориспіль, Міжнарод-

ний аеропорт
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 281–74–96 
Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:
Наказом Міністерства інфраструктури України від 24.07.13 р. № 222–О 
1. Волова Антона Костянтиновича звільнити з роботи з посади генерального директора 

державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 25 липня 2013 року відпо-
відно до пункту 5 статті 36 КЗпП України за переведенням до Міністерства інфраструктури 
України з достроковим розірванням укладеного з ним контракту.

2. Кочанова Олексія Івановича призначити виконуючим обов’язки генерального дирек-
тора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 26 липня 2013 року на 
період до прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом управління з посадовим 
окладом згідно з штатним розписом.

Волов А. К., паспорт ВК № 898968 від 29.05.12р. Київським РВ ДМУ ГУ МВС України в 
Донецький області. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Судимості за посадо-
ві та корисливі злочини не має.

Кочанов О. І., паспорт НС № 220991 від 19.03.97р. Канівським МРВ УМВС України в 
Черкаській області. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Судимості за посадо-
ві та корисливі злочини не має.

В. о. генерального директора  О. І. Кочанов

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОБУТ»
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Побут» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03058112
1.4. Місцезнаходження емітента: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, 60300, м. Ново-

селиця, вул. Центральна, 88 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03733) 2-19-27
1.6. Електронна поштова адреса емітента: pobut@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-pobut
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III Положення: Інформація про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення 
01.08.2013 року за інформацією, одержаною від власника акцій, товариству стало відо-

мо про те, що розмір пакету власника «фізичної особи» став менше 10 відсотків голосуючих 
акцій, а саме: на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи» відбулося змен-
шення кількості простих іменних акцій з 626 штук акцій , що становило 10,9805 % від за-
гальної кількості голосуючих акцій до 388 штук, що становить 6,8058 % від загальної кіль-
кості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства.

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  Кіріта Світлана Яковлівна.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЮГТРАНССТРОй»

До відома акціонерів!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮГТРАНССТРОЙ», і.к. 21853652, по-

відомляє, що виконавчим органом - Правлінням прийняте рішення про прове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів у відповідності з п.5 ст.47 За-
кону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться «30» серпня 2013 
року о 16 годині 00 хвилин за адресою: місто Дніпропетровськ, проспект Карла 
Маркса, будинок 22, офіс 710.

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде здійснюватися з 15 го-
дини 00 хвилин до 16 години 00 хвилин за адресою місця проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах – станом на 24 годину 26 серпня 2013р.

ПОРЯДОК ДЕННИй: 
1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження 

регламенту та порядку проведення Зборів. 
2. Звіт комісії з припинення ПрАТ «ЮГТРАНССТРОЙ» та прийняття рішення за 

наслідками звіту.
3. Про затвердження передавального акту, передавального балансу, 
4. Про припинення повноважень Голови та членів Правління, про розірвання 

з ними контрактів.
5. Різне.
Відповідно до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціоне-

ри позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-

ного зборів та проектами рішень акціонери можуть ознайомитись до дати 
проведення зборів з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00 за адресою: місто 
Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, офіс 710, телефон для 
довідок: (056) 374-91-64, а в день проведення зборів акціонерів – у місці їх 
проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Головний бухгалтер Феденко Н.О.

Голова Правління 
ПрАТ «ЮГТРАНССТРОй» _________________ Буханцов О.В

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХ

НОЛОГІЇ"; організаційноправова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739597; електрон
на поштова адреса емітента: fk_skt@rfs.in.ua; вебсайт емітента д/н, адреса сторінки в мере
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.pro
emitent.info; вид особливої інформації: відомості про факти лістингу/делістингу цінних па
перів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення
Наказом директора ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" від 30.07.2013 р. №020 прий

нято рішення про включеня до Біржового реєстру ПАТ "ФБ"  Перспектива" облігацій ПАТ "ФК
"Сучасні кредитні технології"

Рішенням Директора ПАТ "ФБ" Перспектива" №13/07/3101 від 31.07.2013 р. включено до
Біржового реєстру ПАТ "ФБ "Перспектива" в котирувальний список другого рівня лістингу
іменні дисконтні облігації (бездокументарна форма випуску), номінальна вартість одного
цінного паперу: 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок),  Загальна кількість облі
гацій 15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук

26.04.2013 р. за №57/2/2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового рин
ку зареєстровано випуск дисконтних іменних звичайних (незабезпечених) облігацій (серія
А) ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" у кількості 15 тисяч штук на загальну суму 150
мільйонів гривень.

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена
дія (у відсотках): 300%. 

Власникам облігацій надаються наступні права:
 купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному біржовому та

позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням особливостей, встановлених в прос
пекті емісії;

 отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
 подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов, встановлених

в цьому проспекті;
 здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з ураху

ванням умов розміщення.
3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідом
ленні.

Директор ПАТ "ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"    Рибальченко Л.В.
01.08.2013 р.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС
ТВА "СТАРОКРИМСЬКИЙ"

(далі  Товариство), місцезнаходження: 97323, АР Крим, Кіровський район, с. Пер
вомайське, вул. Курортна,1 повідомляє про проведення  позачергових  загальних збо
рів акціонерів,  які відбудуться 9 вересня 2013 року о 1000 годині за адресою: АР
Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Курортна, 1 (каб. директора).

Реєстрація акціонерів з 9  00 до 9  50 годин за місцем проведення зборів.
Акціонерам необхідно мати: документ, що підтверджує особу, представникам акці

онерів  довіреність на право участі та голосування в Зборах та документ, що засвід
чує особистість.

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Перевибори складу Наглядової ради Товариства. 
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

03.09.2013 року.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з поряд

ком денним Зборів за адресою: АР Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Ку
рортна, 1 приймальня, з понеділка по п'ятницю, в робочий час  з 800 до 1700, пе
рерва з 1200 до 1300. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів   юрист
Сурмачевська О.Г.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються у письмовій формі відповідно
до вимог чинного законодавства України за адресою ПрАТ "Старокримський" не пізні
ше ніж за 20 днів до скликання Зборів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХ

НОЛОГІЇ"; організаційноправова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739597; електрон
на поштова адреса емітента: fk_skt@rfs.in.ua; вебсайт емітента д/н, адреса сторінки в мере
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.pro
emitent.info; вид особливої інформації: відомості про факти лістингу/делістингу цінних па
перів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення
Наказом директора ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" від 30.07.2013 р. №020 прий

нято рішення про включеня до Біржового реєстру ПАТ "ФБ"  Перспектива" облігацій ПАТ "ФК
"Сучасні кредитні технології"

Рішенням Директора ПАТ "ФБ" Перспектива" №13/07/3101 від 31.07.2013 р. включено до
Біржового реєстру ПАТ "ФБ "Перспектива" в котирувальний список другого рівня лістингу
іменні дисконтні облігації (бездокументарна форма випуску), номінальна вартість одного
цінного паперу: 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок),  Загальна кількість облі
гацій 15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук

26.04.2013 р. за №57/2/2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового рин
ку зареєстровано випуск дисконтних іменних звичайних (незабезпечених) облігацій (серія
А) ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" у кількості 15 тисяч штук на загальну суму 150
мільйонів гривень.

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена
дія (у відсотках): 300%. 

Власникам облігацій надаються наступні права:
 купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному біржовому та

позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням особливостей, встановлених в прос
пекті емісії;

 отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
 подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов, встановлених

в цьому проспекті;
 здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з ураху

ванням умов розміщення.
3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідом
ленні.

Директор ПАТ "ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"    Рибальченко Л.В.
01.08.2013 р.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС
ТВА "СТАРОКРИМСЬКИЙ"

(далі  Товариство), місцезнаходження: 97323, АР Крим, Кіровський район, с. Пер
вомайське, вул. Курортна,1 повідомляє про проведення  позачергових  загальних збо
рів акціонерів,  які відбудуться 9 вересня 2013 року о 1000 годині за адресою: АР
Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Курортна, 1 (каб. директора).

Реєстрація акціонерів з 9  00 до 9  50 годин за місцем проведення зборів.
Акціонерам необхідно мати: документ, що підтверджує особу, представникам акці

онерів  довіреність на право участі та голосування в Зборах та документ, що засвід
чує особистість.

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Перевибори складу Наглядової ради Товариства. 
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

03.09.2013 року.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з поряд

ком денним Зборів за адресою: АР Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Ку
рортна, 1 приймальня, з понеділка по п'ятницю, в робочий час  з 800 до 1700, пе
рерва з 1200 до 1300. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів   юрист
Сурмачевська О.Г.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються у письмовій формі відповідно
до вимог чинного законодавства України за адресою ПрАТ "Старокримський" не пізні
ше ніж за 20 днів до скликання Зборів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ
ДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІйНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АР
ТЕМ». Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33566130. Місцезнаходження – 07443, Київ-
ська  обл., Броварський р-н, с.м.т. Калинівка, вул. Ігорева, 15. Телефон (факс) – 
(044)  481- 26-36. Електронна поштова адреса – ibk@artem.ua. Додаткова сторінка в 
мережі Інтернет для розкриття інформації – http://ibk.pat.ua. Вид особливої інформа-
ції – відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі. 

2. Текст повідомлення
Котирувальною комісією ПрАТ «Українська Міжнародна Фондова Біржа» (прото-

кол № 119 від 31.07.2013р.), в зв’язку з непроведенням біржових торгів протягом 
60  календарних днів, прийнято рішення про виключення з 31.07.2013р. із біржового 
реєстру 2-го рівня лістингу та біржового списку іменних цільових облігацій серії В 
бездокументарної форми існування номінальною вартістю 84,00 грн. в кількості 
259880 шт. Співвідношення кількості цінних паперів виключених з лістингу до загаль-
ної кількості цінних паперів даного випуску - 100%. Свідоцтво про реєстрацію випуску 
№639/2/07 від 04.10.07р. видано Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. Кількість облігацій, які продовжують бути у лістингу - 0 шт.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор  Калугін В.М., 31.07.13р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІАМАНТБАНК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
23362711
1.4. Місцезнаходження емітента 
04070 м.Київ Контрактова площа, 10-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(044) 490-83-96 (044) 490-83-96
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
sdv@diamantbank.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 
www.diamantbank.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою Публічного акціонерного това-

риства «Діамантбанк» 31.07.2013 р (протокол №07-2013/24).
Звільнення посадової особи виконано на підставі повідомлення від Василишина С.А. 

про бажання достроково припинити повноваження Члена Спостережної ради.
Посадова особа Василишин Сергій Анатолійович ( Згода про надання паспортних даних 

не надана), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.

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.

Виконуючий обов’язки 
Голови Правління Войтухов Д.Є.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 01.08.2013р.

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНiГiВРЕСТАВРАЦiЯ»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Чернiгiвреставрацiя»

1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 02498056
1.4 Місцезнаходження емітента 14007, м.Чернiгiв, вул.Кiльцева, 5
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 04622 694714
1.6 Електронна поштова адреса емітента restavraziya@ukr.net
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття 
інформації
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

2. Текст повідомлення
Богович Сергій Іванович — звiльнений за рiшенням наглядової ради, протокол №03/13 

засiдання наглядової ради ПАТ «Чернiгiвреставрацiя» вiд 30.07.2013року. Перебував на 
посадi з 23.04.2012року.Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Іванілов Олег Юрійович — призначений виконуючим обов»язки директора 
ПАТ «Чернiгiвреставрацiя» наглядовою радою, протокол№ 03/13 засiдання наглядової ради 
ПАТ «Чернiгiвреставрацiя» вiд 30.07.2013року. Посадова особа емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. Підпис
Директор Богович Сергiй iванович підтверджує достовірність інформації, що міститься 

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПРАТ «ФК СОКРАТ» про 
зміну складу посадових осіб емітента, яке опубліковане 29.07.2013 р. в стрічці новин та в 
№  140 «Відомості НКЦПФР» від 30.07.2013 р., вважати помилковим (відбулось помилкове 
розміщення інформації).

Голова Правління ___________  С. А. Опрощенко
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  31.07.2013 р.
  (дата)
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Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІПРОБУМ», 
код за ЄДРПОУ 00280689 (надалі  Товариство) на прохання акціонера Товариства 
фізичної особи Іщенка Олега Івановича, який володіє більше ніж 10% простих акцій 
Товариства, інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
(надалі  Збори).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціоне
рів) для участі в Зборах: 19 серпня 2013 року з 09:00 годин до 10:00 годин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 19 серпня 2013 року о 10:00 го-
дині.

Місце реєстрації акціонерів (представників акціонерів) та проведення Зборів: 
м.  Київ, вул. Марини Раскової, 19, 7 поверх, кім. №705.

Місцезнаходження Товариства: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 19.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах : перелік складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня прове-
дення Зборів 13 серпня 2013 року.

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

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження 
регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку 
голосування на зборах. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Това-
риства та затвердження її складу. 

2. Про зміну складу Наглядової ради Товариства.
3. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції. 
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: кожен акціонер може 
ознайомитись з документами, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства: 02002, м. Київ, вул. Марини Раско-
вої,  буд. 19, кім. № 715, кожного робочого дня з 10:00 до 18:00 годин, а в день 
проведення загальних зборів – також за адресою місця їх проведення з 09:00. Від-
повідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - технічний дирек-
тор Клименко Микола Олександрович. Телефон для довідок : 044 516-96-46, 
044  517-43-54. Для участі у Зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що по-
свідчує особу акціонера чи його представника (паспорт); довіреність на право учас-
ті у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Голова правління  Іщенко О.І. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УРОЖАйТОРГ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УРОЖАЙ-

ТОРГ»
1.2 Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24070424
1.4 Місцезнаходження емітента: 84333, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Маяков-

ського, 1
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (06264)6-01-53
1.6 Електронна поштова адреса емітента: urojay09@mail.ru
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації : http://www.urojaytorg.pat.ua 
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом перетворен-

ня за рішенням вищого органу емітента.
2.Текст повідомлення

2.1.Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Урожай-торг», що вiдбулися 29 липня 2013 року (протокол № 2 вiд 29.07.2013 р), 
прийнято рiшення про перезатвердження ранiше прийнятого рiшення черговими загальни-
ми зборами ПрАТ «Урожай-торг» (протокол №1 вiд 20.04.2013 р) про припинення емiтента — 
приватного акцiонерного товариства «Урожай-торг» шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Урожай-торг» з повним правонаступництвом. Причини при-
йняття такого рiшення — економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування 
органiзацiйно-правової форми — акцiонерне товариство. Спосiб припинення юридичної 
особи: Перетворення. У загальних зборах прийняли участь 5 акцiонерiв, що володiють 
2067107 голосiв, що становить 100 % статутного капiталу ПрАТ «Урожай-торг». Результати 
голосування по питанню «припинення емiтента» iз зазначенням кiлькостi голосiв «за» та 
кiлькостi голосiв «проти»: «за» — 2067107 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв 
зареєстрованих на загальних зборах, «проти» — немає.

Вiдомостi щодо правонаступника: органiзацiйно-правова форма : Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю; найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Урожай-
торг», що буде розташоване за адресою : 84333, Донецька область, м.Краматорськ, вул Ма-
яковського, 1. Порядок розподiлу активiв та зобов’язань: при перетвореннi 
ПрАТ «Урожай-торг» усе його майно, сукупнiсть прав та обов’язкiв переходить до його пра-
вонаступника вiдповiдно до передавального акту. Розмiр статутного капiталу ТОВ «Урожай-
торг» буде дорiвнювати розмiру статутного капiталу ПрАТ «Урожай-торг» на дату прийняття 
рiшення про реорганiзацiю та складатиме 20671,07 грн. Кiлькiсть учасникiв Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю буде дорiвнювати кiлькостi акцiонерiв ПрАТ «Урожай-торг», 
якi виявили бажання стати учасниками товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що ство-
рюється шляхом перетворення.

Iнформацiя про порядок та умови обмiну акцiй емiтента ПрАТ «Урожай-торг», який при-
пиняється, на акцiї (частки, паї) в статутному капiталi правонаступника: Кожен з акцiонерiв 
ПрАТ «Урожай-торг» має право отримати частку у статутному капiталi ТОВ «Урожай-торг», 
що створюється шляхом перетворення. Розподiл часток ТОВ «Урожай-торг» вiдбувається зi 
збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi 
ПрАТ «Урожай-торг», а саме: 1 акцiя номiнальною вартiстю 0,01 грн дорiвнює вартостi част-
ки 0,01 грн. Обмін акцій на частки в статутному капіталі ТОВ «Урожай-торг», що створюєть-
ся під час перетворення ПрАТ «Урожай-торг», проводиться в два етапи. На першому етапі в 
обмін на акції акціонери отримують письмові зобов’язання про видачу частки у статутному 
капіталі правонаступника ПрАТ «Урожай-торг». На другому етапі відбувається обмiн пись-
мових зобов’язань на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Урожай-торг», створеного шляхом перетворення, до дати державної реєстрації товари-
ства з обмеженою відповідальністю. Обмін здійснюється за адресою Товариства. Розмiр 
частки учасника у статутному капiталi ТОВ «Урожай-торг» дорiвнює розмiру загальної 
номiнальної вартостi акцiй, належних йому в статутному капiталi ПрАТ «Урожай-торг». 
Термiн обмiну не обмежений.

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 комісії з перетворення  Товпига Н.О.
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НКЦПФР схвалила порядок делегування  
повноважень СРО

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку) на своєму плановому засіданні, яке відбулося 30 липня 
2013 року, схвалила Порядок розгляду заяв СРО про делегування 
повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників 
фондового ринку та прийняття рішення.

«Питання делегування повноважень від регулятора до 
саморегулівних організацій (СРО) давно стоїть на порядку денно-
му в Комісії. Ми намагаємося наділити СРО повноваженнями, 
максимально врахувавши їх інтереси та ставлячи на меті комфорт 
та легкість в роботі для учасників ринку. При цьому, безумовно, 
важливими питаннями для нас залишаються аспекти 
відповідальності та ефективної співпраці НКЦПФР та СРО», — за-
значив Максим Лібанов, директор Департаменту аналізу, стратегії 
та розвитку законодавства НКЦПФР.

За його словами, після проведення ряду обговорень з пред-
ставниками саморегулівних організацій та врахування у тексті По-
рядку їх зауважень та пропозицій, Комісія підготувала остаточну 
редакцію зазначеного проекту регуляторного акта, який 
регламентує процедурні питання делегування повноважень СРО і 
визначає етапи проведення цього процесу.

Найближчим часом прийнятий Комісією документ з’явиться на 
офіційному сайті регулятора, де можна буде більш детально з 
ним ознайомитися.

«Украинская биржа» начала рассчитывать индекс 
украинских аграрных компаний

Фондовая площадка «Украинская биржа» начала расчет индек-
са украинских аграрных компаний UXagro.

Согласно пресс-релизу биржи, в «индексную корзину» по-
добраны наиболее ликвидные ценные бумаги, акции или депо-
зитарные расписки эмитентов, ведущих аграрный бизнес в 
Украине.

С учетом этого в настоящее время в состав индикатора вклю-
чены акции Astarta Holding N.V. (холдинговая компания агрохол-
динга «Астарта», ценные бумаги обращаются на Варшавской 
фондовой бирже, WSE), Avangardco Investments Public Ltd. 

(«Авангард», ценные бумаги обращаются на Лондонской фондо-
вой бирже, LSE), Industrial Milk Company S.A. (агрохолдинг ИМК, 
WSE), Kernel Holding S.A. («Кернел», WSE), KSG Argo S.A. (WSE), 
MHP S.A. («Мироновский хлебопродукт», LSE), Milkiland N.V. 
(«Милкиленд», WSE) и Ovostar Union N.V. («Овостар», WSE).

Датой начала расчета индекса было установлено 01 июля 2013 
года, начальное значение индикатора принято 1000 пунктов. Ин-
декс рассчитывается один раз в день — в 20:00 кв, по окончании 
торгов входящими в него ценными бумагами.

По словам заместителя председателя правления УБ Евгения 
Комиссарова, которые приводит пресс-служба, у украинского ин-
вестиционного сообщества уже давно сформировалась потреб-
ность в таком отраслевом индикаторе, поскольку аграрная от-
расль в стране развивается активно и является перспективной 
для инвестиций.

«Отвечая на потребности рынка, индексный комитет УБ и раз-
работал методику расчета индекса украинских аграрных компа-
ний», — сказал он. 

По данным, представленным на веб-сайте УБ, индекс UXagro с 
начала месяца до 30 июля вырос на 11,5% — до 1114,9 пункта, 
тогда как основной индикатор биржи за это время повысился на 
2,7% — до 889,76 пункта.

УБ учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками укра-
инского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой 
биржей РТС. Она начала свои торги в марте 2009 года и первой 
запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расче-
ты через центрального контрагента и срочный рынок.

В 2012 году общий объем торгов на УБ упал на 62% по сравне-
нию с 2011 годом и составил 24 млрд 100,497 млн грн.

Украинские биржевые индикаторы на последних 
июльских торгах удержали положительный настрой

Украинский рынок акций завершил торги в среду ростом бир-
жевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ), нырнув во 
второй половине дня в «красную зону», в конце сессии смог за-
крепиться на отметке 889,93 пункта, или на 0,01% выше, чем 
днем ранее, индекс ПФТС по итогам дня вырос на 1,15% — до 
317,22 пункта.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВФУНДАМЕНТБУД»
1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Київфундамент-

буд»
1.2. Організаційно-правова форма емітента - Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - 04073, м. Київ, вул. Куренівська 16-А

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 33056977
1.5. Міжміський код та телефон емітента - (044) 464-49-85
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - fundament_bud@emitent.net.ua

ВІДОМОСТІ 
 про зміну складу посадових осіб емітента 

 Дата прийняття 
рішення

 Зміни (призначено 
або звільнено)

 Посада 
 П.І.Б. фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної особи

 Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента (у відсотках)

26.07.2013р.  Звільнено Член Наглядової 
ради

Барановський Михайло Іванович серія СН № 361600, виданий Харківським РУГУ МВС 
України в м.Києві 03.12.1996р.

10,7987

26.07.2013р. Призначено Голова 
Наглядової ради

Барановський Михайло Іванович серія СН № 361600, виданий Харківським РУГУ МВС 
України в м.Києві 03.12.1996р.

10,7987

26.07.2013р. Звільнено Член Наглядової 
ради

 Приватне акціонерне 
товариство «Мост-Інвест»

32159680 0,0021

26.07.2013р. Призначено Секретар 
Наглядової ради

 Приватне акціонерне 
товариство «Мост-Інвест»

32159680 0,0021

Згідно рішення засідання Наглядової ради, що відбулося 26.07.2013р., відбулися наступ-
ні зміни щодо посадових осіб Приватного акціонерного товариства «Київфундаментбуд»: 

У зв’язку з наявністю вакантної посади було призначено на посаду Голови Наглядової 
ради та звільнено з посади члена Наглядової ради Барановського Михайла Івановича (пас-
порт СН № 361600, виданий Харківським РУГУ МВС України в м.Києві 03.12.1996р.). Володіє 
часткою у статутному капіталі у розмірі 10,7987%. Призначений на посаду на строк не більше 
3 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку з наявністю вакантної посади було призначено на посаду секретаря Наглядової 
ради та звільнено з посади члена Наглядової ради Приватне акціонерне товариство «Мост-
Інвест», код ЄДРПОУ 32159680. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0021%. 
Призначене на посаду на строк не більше 3 років. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Голова правління ___________________ Потапов Ю.І.

НОВИНИ
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Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил почти 
40  млн грн, ПФТС — более 103 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги 
«Донбассэнерго» (+1,8%), Алчевского меткомбината (+1,02%) и 
Енакиевского метзавода (+0,81%).

Снижением котировок завершили день акции Укрсоцбанка 
(-2,99%), Райффайзен Банка Аваль (-2,3%) и «Укрнафты» 
(-0,02%).

В индексе ПФТС в авангарде роста были акции «Укртелекома» 
(+6,13%), Харцызского трубного завода (+3,05/%) и концерна 
«Стирол» (+2,56%).

Худшая динамика зафиксирована по бумагам «ДТЭК Днипро-
энерго» (-4,16%), Укрсоцбанка (-3,13%) и «ДТЭК Захидэнерго».

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду про-
сел на 1,07% — до 577,15 пункта при объеме торгов 19,7 млн 
злотых (49,5 млн грн).

Среди индексных акций значительно подорожали бумаги «Аг-
ротона» (+8,08%), KSG Agro (+4,5%) и Coal Energy (+3,07%). Вме-
сте с тем индикатор обвалили акции «Кернела», подешевевшие 
на 3,15%.

По словам начальника управления инвестиционного банкинга 
Еврогазбанка Наталии Бахмач, активность на украинском рынке 
акций в среду была крайне низкой: ни внешние, ни внутренние 
факторы не располагали к какому-либо определенному движе-
нию, соответственно, инвесторы не спешили становиться на сто-
рону «быков» либо «медведей».

Эксперт отметила, что главным событием, ожидаемым участ-
никами, является предстоящее заседание ФРС США, в ходе кото-
рого будет обнародована ключевая процентная ставка и, возмож-
но, внесена ясность относительно сроков завершения программ 
стимулирования экономики QE3. При этом на данные доклада от-
реагирует рынок долговых бумаг США, который особенно ярко 
отражает ожидания раннего сворачивания стимулов, добавила 
Н. Бахмач.

В то же время аналитик инвесткомпании «Альтана Капитал» 
Александр Кушнарев обратил внимание на прогнозы ряда зару-
бежных инвесторов, полагающих, что статус-кво в вопросе отно-
сительно QE3 будет сохраняться, как минимум, до осени. «Поэто-
му не исключено, что вечернее выступление главы ФРС пройдет 
без сюрпризов», — допускает он.

Индекс УБ в первый день августа развернулся вниз, 
ПФТС удерживает рост

Фондовый рынок Украины открыл первый торговый день авгу-
ста разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: ин-
декс «Украинской биржи» (УБ) за полчаса торгов просел на 0,41% 
— до 886,17 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,1% — до 317,53 
пункта.

В индексе УБ с отрицательной динамикой лидировали бумаги 
«Центрэнерго» (-1,71%), Авдеевского коксохимзавода (-0,79%) и 
«Донбассэнерго» (-0,78%).

Положительную динамику удерживали акции Енакиевского 
метзавода (+0,86%), Райффайзен Банка Аваль (+0,78%) и «Укр-
нафты» (+0,4%).

Среди индексных акций ПФТС утром торговались бумаги 
«ДТЭК Днипроэнерго» (+1,87%), «Донбассэнерго» (+0,49%) и 
Харцызского трубного завода (-2,94%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» старший трей-
дер, консультант инвесткомпании «Драгон Капитал» Александр 
Фощан, внешний фон в начале торгов в Украине положительный. 
«Мы ожидаем дальнейшее продолжение спроса на акции генери-

рующий компаний, акций банковского сектора, а также акций ма-
шиностроения», — сказал он.

Вместе с тем эксперт не исключает, что многие из инвесто-
ров будут продолжать закрывать позиции в акциях Укрсоцбан-
ка и перекладываться в акции Райффайзен Банка Аваль. «Те-
кущая цена акций (Укрсоцбанка — ИФ) все еще выше, чем на 
день объявления о проведении внеочередного собрания акци-
онеров банка, поэтому, планируя выход из бумаг, инвесторы 
предпочитают продать акции прямо сейчас», — прокомменти-
ровал он.

По словам управляющего партнера инвесткомпании «Капитал 
Таймс» Эрика Наймана, положительным моментом для украинского 
рынка акций является запуск УБ индекса украинских агрокомпаний, 
торгуемых за рубежом. «В перспективе надеемся и на запуск фью-
черса на этот индекс — он может стать не менее, а может быть и на-
много более ликвидным, чем фьючерс на индекс УБ», — сказал он.

В то же время негативным фактором как для рынка, так и эко-
номики страны в целом, является снижение ВВП Украины во вто-
ром квартале на 1,1% по сравнению с аналогичным кварталом 
прошлого года, добавил Э.Найман.

Для спасения Греции потребуется дополнительно 
11 млрд евро до конца 2015г — МВФ

Для спасения Греции международным кредиторам потребует-
ся выделить дополнительные 4,4 млрд евро в 2014 году и 
6,5  млрд евро в 2015 году, всего 11 млрд евро при благоприят-
ном сценарии, говорится в докладе Международного валютного 
фонда (МВФ), обнародованном в среду.

Эту сумма может быть выше в случае, если аналитики фонда 
исходили из слишком оптимистичных оценок в отношении Гре-
ции, или же если правительство не реализует программу прива-
тизации в необходимом объеме.

«Существуют очевидные понижательные риски для прогноза 
на следующий год, — отметил глава миссии МВФ в Греции Пол 
Томсен. — Предположение, что экономика будет постепенно вос-
станавливаться, базируется на допущении об увеличении потре-
бительских расходов и инвестиций, неуклонной реализации со-
гласованных мер и широкой поддержке программы».

Потребность в дополнительных средствах возникла из-за того, 
что ряд центральных банков еврозоны отказались приобретать 
греческие суверенные облигации, что предусматривается соглаше-
нием о финансовой помощи, хотя ранее ЦБ давали на это согласие. 
Свой отказ центробанки объясняют тем, что данная операция ана-
логична прямому финансированию греческого правительства, что 
не предполагают соглашения Европейского союза.

Согласно докладу МВФ, Греции необходимо сократить дефицит 
бюджета до 4% ВВП, чтобы достичь целевого уровня госдолга в 
124% ВВП к 2020 году. На прошлой неделе власти ЕС заявили, что 
греческим властям не хватает финансирования в объеме 3,8 млрд 
евро в период с настоящего времени по конец 2014  года.

Евро дешевеет перед заседанием ЕЦБ, курс иены 
падает на покупках иностранных облигаций

Евро дешевеет в ходе торгов в четверг по отношению к боль-
шинству мировых валют, включая доллар США, в ожидании за-
седания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-
конференции его председателя Марио Драги, передает агентство 
Bloomberg.

Вместе с тем стоимость иены снижается на данных о том, что 
японцы на прошлой неделе увеличили вложения в иностранные 
облигации. 
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

Курс евро составлял на 8:45 мск 1 августа $1,3276 против 
$1,3302 по итогам сессии в Нью-Йорке в четверг.

В паре с японской нацвалютой евро поднялся на 0,2%, до 
130,41 иены. За доллар к этому времени давали 98,84 иены, на 
0,5% больше, чем накануне.

Фунт стерлингов опустился до минимума 4 месяцев по отно-
шению к евро перед заседанием Банка Англии. 

Рынки не ожидают от ЕЦБ и Банка Англии существенных из-
менений денежно-кредитной политики: консенсус-прогнозы го-
ворят о том, что базовые процентные ставки сохранятся на рекор-
дно низком для обоих ЦБ уровне в 0,5%, новых стимулов не 
последует. 

Федеральная резервная система (ФРС), завершившая двух-
дневное заседание в сpеду, не преподнесла инвесторам серьез-
ных сюрпризов: объемы количественно смягчения сохранены на 
уровне $85 млрд в месяц, новых сигналов об их изменениях в 
будущем не поступило. При этом американский ЦБ несколько 
ухудшил оценку темпов роста экономики, назвав их «сдержанны-
ми». Кроме того, ФРС признала, что длительное сохранение уров-
ня инфляции ниже целевых 2% может пагубно сказаться на эко-
номике. 

Нефть дорожает 2ю сессию подряд, Brent поднялась 
до почти $108 за баррель

Цены на нефть растут вторую сессию подряд, утром в четверг 
подъем поддерживают сильные официальные данные об эконо-
мической активности в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Котировка фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондон-
ской бирже ICE Futures к 9:05 МСК поднялась на $0,25 (0,22%)  — 
до $107,95 за баррель. Накануне контракт подорожал на 0,7% — 
до $107,7 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на элек-
тронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла 
на $0,55 (0,52%) — до $105,58 за баррель. По итогам торгов 31 
июля этот фьючерс вырос в цене на $1,95 (1,89%) — до $105,03 
за баррель.

Два индикатора деловой активности в производственном сек-
торе Китая, опубликованные в четверг, показали разнонаправлен-
ные тенденции по итогам июля.

Индекс менеджеров закупок, рассчитываемый HSBC и Markit, 
упал до минимальных за 11 месяцев 47,7 пункта с июньских 48,2, 
в то же время аналогичный индикатор, публикуемый националь-
ным статбюро КНР, напротив, вырос до 50,3 пункта с 50,1 пун-
кта.

Показатель выше 50 означает, что деловая активность растет. 
Индекс HSBC, который составляется на основании опроса мелких 
и средних компаний, снижается третий месяц подряд. 

Официальный PMI, в котором больше доля крупных госпред-
приятий, по оценкам экономистов, опрошенных агентством 
Bloomberg, ожидался на уровне 49,8 пункта, то есть должен был 
показать снижение деловой активности.

Китай занимает второе место в мире по объемам потребления 
нефти после США.

Между тем данные из США также поддерживают нефтяной 
рынок. Рост американской экономики во II квартале оказался су-
щественно выше прогнозов — 1,8% в годовом выражении против 
ожидавшихся 1%. Товарные запасы нефти на главном терминале 
Штатов — Кушинг в Оклахоме — упали до минимума за 15 меся-
цев по итогам прошлой неделе. 
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па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125443
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
01.08.2013 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 100,43 грн 
На рік — 1205,16 грн) 

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

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

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

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"


