
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
11.06.2013  м. Київ  № 992

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
05 липня 2013 року за № 1126/23658

Про затвердження Положення 
про порядок звітування депози
тарними установами до Націо
нальної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V За-
кону України «Про депозитарну систему України», пункту 10 час-
тини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про дер-
жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 

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

1. Затвердити Положення про порядок звітування депозитар-
ними установами до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповід-
ність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європей-

ського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністер-

ства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-

трішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Зако-
ном України «Про депозитарну систему України», але не раніше 
його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
11 червня 2013 року № 992

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 05 липня 2013 року 
за № 1126/23658

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок звітування депозитарними установами до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок звітування депозитарними 

установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі - Комісія), а саме порядок складання, строки подання 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 992 від 11.06.2013 р.
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адміністративних даних (далі - Дані) про депозитарну діяльність, 
що провадиться депозитарною установою.

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які 
мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, 
діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, 
діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, у тому числі 
тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження 
зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який по-
даються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:
власник іпотечних цінних паперів – особа (крім нотаріуса, на 

депозит якого внесено цінні папери), на рахунку у цінних паперах 
якої у депозитарній установі обліковуються права на іпотечні цінні 
папери;

власник пакета акцій – особа (крім нотаріуса, на депозит якого 
внесено цінні папери), на рахунку у цінних паперах якої у депози-
тарній установі обліковуються права на акції певного емітента у 
кількості, що становить 10 відсотків і більше статутного капіталу 
цього емітента; 

дата виникнення нерегулярних Даних – дата виникнення подій, 
визначених у пункті 3 розділу ІІІ цього Положення;

депозитарій – Центральний депозитарій цінних паперів або На-
ціональний банк України, що здійснює депозитарний облік цінних 
паперів відповідно до компетенції, визначеної Законом України 
«Про депозитарну систему України»;

нерегулярні Дані – Дані, що містять інформацію про власників 
пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів.

4. Дані депозитарних установ подаються до центрального апара-
ту Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що ре-
гулюють подання адміністративних даних професійними учасника-
ми фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії.

5. Щоденні, нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою на 
одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.

6. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим 
Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу ІІІ 
цього Положення. 

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. 
Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та 
пов ну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповне-
на відповідно до додатків 1 - 12 до цього Положення.

7. Дані депозитарних установ складаються з використанням 
Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 
2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
25  травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система 
довідників та класифікаторів).

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії депози-
тарна установа зобов'язана подати Дані, визначені цим Положен-
ням, у паперовій формі. 

Паперова форма Даних підписується уповноваженою особою 
депозитарної установи та скріплюється печаткою депозитарної 
установи.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного 
аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумерова-
ні, скріплені відбитком печатки депозитарної установи та підпи-
сом уповноваженої особи депозитарної установи. 

9. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем 
XML  - файлів, визначених окремим документом Комісії 
нормативно-технічного характеру.

10. Порядок та періодичність розрахунку депозитарними уста-
новами пруденційних нормативів здійснюються відповідно до 
нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок та 
розрахунок пруденційних нормативів при провадженні депози-
тарної діяльності.

11. У разі наявності у довідці інформації, яка необхідна для по-
вного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності, депози-
тарна установа наводить її у примітках до цієї довідки.

ІІ. Склад Даних
1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:
щоденні;
щомісячні;
щоквартальні;
нерегулярні.
2. Щоденні Дані депозитарної установи складаються з довідки 

про облікові операції, проведені депозитарною установою (дода-
ток 1).

Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною 
установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених про-
тягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслі-
док яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні 
папери (крім облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реє-
страції випуску цінних паперів).

3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банку) склада-
ються з довідки про дотримання пруденційних нормативів депо-
зитарної установи (додаток 2).

4. Щоквартальні Дані депозитарної установи складаються з:
1) титульного аркуша (додаток 3);
2) довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками 

цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою (до-
даток 4). Довідка подається станом на останній день звітного 
кварталу;

3) довідки про перелік власників пакетів акцій та власників іпо-
течних цінних паперів (додаток 5). Довідка подається станом на 
останній день звітного кварталу;

4) довідки про адміністративні операції, проведені депозитар-
ною установою (додаток 6). Довідка подається про адміністратив-
ні операції, проведені депозитарною установою протягом звітного 
кварталу;

5) довідки про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує 
депозитарна установа (додаток 7). Довідка подається станом на 
останній день звітного кварталу;

6) довідки про цінні папери інститутів спільного інвестування, 
які обслуговує депозитарна установа (додаток 8). Довідка пода-
ється станом на останній день звітного кварталу;

7) довідки про облікові операції, проведені депозитарною уста-
новою (додаток 9). Довідка подається про облікові операції, про-
ведені депозитарною установою протягом звітного кварталу.

5. Нерегулярні Дані депозитарної установи складаються з:
1) довідки про власників пакетів акцій (додаток 10);
2) довідки про власників іпотечних цінних паперів (додаток 

11).
ІІІ. Строки подання Даних до Комісії
1. Депозитарна установа подає Дані у строки:
щоденні – не пізніше 18-ї години дня, наступного за звітним;
щомісячні - не пізніше 10-го (включно) числа місяця, наступно-

го за звітним місяцем;
щоквартальні - не пізніше 25-го (включно) числа місяця, на-

ступного за звітним кварталом;
нерегулярні - протягом 3-х робочих днів після дати виникнен-

ня.
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2. Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною 
установою, не подаються за операційний день, протягом якого 
депозитарна установа не здійснювала облікових операцій. 

3. Нерегулярні Дані депозитарної установи подаються за фак-
том їх виникнення.

4. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються піс-
ля дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників 
цінних паперів унаслідок: 

зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника 
цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій 
(від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента);

збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах 
власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого 
пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного 
капіталу емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах 
власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого 
пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного 
капіталу емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах 
власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути влас-
ником пакета акцій;

зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника 
цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій 
(від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), за на-
слідками операцій емітента;

збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах 
власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого 
пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного 
капіталу емітента за наслідками операцій емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах 
власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого 
пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного 
капіталу емітента, за наслідками операцій емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах 
власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути влас-
ником пакета акцій за наслідками операцій емітента;

блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу, за-
стави тощо) з ініціативи третьої сторони;

розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок 
арешту, заборони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторо-
ни; 

списання прав на акції на рахунку в цінних паперах власника 
цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником па-
кета акцій, з ініціативи третьої сторони. 

5. Нерегулярні Дані про власників іпотечних цінних паперів по-
даються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах 
власників цінних паперів унаслідок:

зарахування прав на іпотечні цінні папери на рахунок у цінних 
паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунок, на 
якому не обліковувалися права на іпотечні цінні папери, зарахову-
ються права на одне або більше прав на іпотечні цінні папери;

збільшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в 
цінних паперах власника цінних паперів;

зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в 
цінних паперах власника цінних паперів, при якому залишок прав 
на іпотечні цінні папери на рахунку не стає нульовим;

зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в 
цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на ра-
хунку не залишається прав на іпотечні цінні папери;

погашення іпотечних цінних паперів;

блокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних папе-
рах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу, 
застави тощо) з ініціативи третьої сторони;

розблокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних 
паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, за-
борони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторони;

списання прав на іпотечні цінні папери з рахунку в цінних папе-
рах власника цінних паперів з ініціативи третьої сторони.

6. У разі якщо кілька змін відбувалось протягом одного дня, 
Дані подаються депозитарною установою до Комісії станом на час 
закриття операційного дня.

7. Депозитарні установи у разі виявлення невідповідності Да-
них, які подані до Комісії, повинні усунути ці невідповідності та 
повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі ІІ цього По-
ложення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Ви-
правлені Дані додатково повинні подаватися разом з довідкою 
про виправлення Даних депозитарною установою (додаток 12), в 
якій зазначаються причини виникнення невідповідності.

8. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, 
останнім днем подання вважається наступний після нього робо-
чий день.

9. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до 
Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Да-
них у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням програмно-технічних засобів та/або документів 
правоохоронними органами (з поданням копій документів, які 
підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів);

настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних об-
ставин) (з наданням копій документів, які підтверджують зазна-
чені обставини).

10. Дані депозитарної установи мають бути подані до Комісії 
протягом 15 календарних днів з дати повернення вилучених 
програмно-технічних засобів та/або документів (з наданням копій 
документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/
або документів) та/або усунення обставин непереборної сили 
(форc-мажорних обставин), у зв’язку з якими неможливо було 
подати Дані.

11. Державний контроль за дотриманням вимог цього Поло-
ження здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання депозитарної та 
розрахунковоклірингової діяльності  І.Курочкіна

Додаток 1 
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(пункт 2 розділу ІІ)

Довідка про облікові операції, 
проведені депозитарною установою

1 Номер за порядком
2 Дата, на яку подаються Дані 
3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
4 Дані депозитарної установи: найменування 
5 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 
6 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерези-
дент)
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7 Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 
інвестування)

8 Дані емітента: повне найменування
9 Дані емітента: країна реєстрації1

10 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний 
номер цінних паперів

11 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових 
інструментів (код СFI)

12 Дані про цінні папери: код2

13 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного 
папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для 
опціонних сертифікатів

14 Дані про цінні папери: код валюти3

15 Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна 
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на 
іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціон-
них сертифікатів, грн

16 Кількість цінних паперів, шт.
17 Дані про власника: вид4

18 Дані про власника: країна реєстрації5

19 Номер запису в журналі депозитарних операцій
20 Обслуговування операції: «1» - за розпорядженнями 

депонентів, керуючих рахунками депонентів; «2» - унаслі-
док виконання безумовної операції з цінними паперами; «3» 
- на підставі отриманої інформації від депозитарію про 
укладення договорів на організаторі торгівлі

21 Тип операції: «1» – зарахування прав на цінні папери; «2» – 
списання прав на цінні папери; «3» – переказ прав на цінні 
папери (збільшення кількості прав на цінні папери на 
рахунку); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення 
кількості прав на цінні папери на рахунку) 

22 Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих 
рахунками депонентів: «1» - договір купівлі-продажу; «2» 
- договір міни; «3» - договір дарування; «4» - спадкування 
(правонаступництво); «5» - інше

2
Продовження додатка 1

23 Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих 
рахунками депонентів: дата укладання договору (дата 
вчинення правочину)

24 Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахун-
ками депонентів: номер договору (реквізити правочину)

25 Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих 
рахунками депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними 
паперами, що діє в інтересах власника 

26 Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих 
рахунками депонентів: найменування торговця цінними 
паперами, що діє в інтересах власника

27 Безумовна операція на підставі: «1» - виконавчих докумен-
тів; «2» - свідоцтва про право на спадщину; «3» – розпоря-
дження Уповноваженої особи Комісії; «3» – інші

28 Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію 
про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за 
ЄДРПОУ організатора торгівлі

29 Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію 
про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата 
укладання біржового контракту 

30 Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію 
про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити 
біржового контракту (біржових контрактів) 

31 Примітки
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 

країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 
2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фі-

нансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди 

валют» Системи довідників та класифікаторів. 
4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» 

Системи довідників та класифікаторів.
5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 

країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

Додаток 2 
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(пункт 3 розділу ІІ)

Довідка про дотримання пруденційних нормативів депозитар-
ної установи

1 Номер за порядком
2 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
3 Дані депозитарної установи: найменування 
4 Дата, на яку подаються Дані
5 Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу 

(показника)
6 Розмір регулятивного капіталу, грн
7 Розмір капіталу першого рівня, грн
8 Розмір капіталу другого рівня, грн
9 Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн
10 Резервний капітал, грн
11 Емісійний дохід, грн
12 Нерозподілений прибуток, грн
13 Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн
14 Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн
15 Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн
16 Непокриті збитки, грн
17 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінан-

сові інвестиції обліковуються установою за методом участі в 
капіталі (крім акціонерних товариств), грн

18 Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше 
відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення 
представлені цінними паперами, які не перебувають у 
біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн

19 Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в 
обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля якими на 
фондових біржах заборонена законодавством України), 
крім цінних паперів, емітованих центральними органами 
виконавчої влади, Національним банком та Державною 
іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових 
установ, грн

20 Гудвіл, грн
21 Векселі одержані, грн
22 Відстрочені податкові активи, грн
23 Інший вкладений капітал, грн
24 Дооцінка активів, грн
25 Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих 

інвестиційних фондів, грн
26 Розмір власного капіталу, грн
27 Балансова вартість активів, грн
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28 Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності 
(фінансової стійкості)

29 Розрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборго-
ваності)

30 Примітки

Додаток 3 
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ)

Титульний аркуш
1 Квартал, за який подаються Дані
2 Рік, за який подаються Дані
3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
4 Дані депозитарної установи: найменування 
5 Дані депозитарної установи: організаційно-правова 

форма1

6 Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на 
провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

7 Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на 
провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

8 Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на прова-
дження депозитарної діяльності депозитарної установи

9 Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на 
провадження діяльності із зберігання активів інститутів 
спільного інвестування

10 Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на 
провадження діяльності із зберігання активів інститутів 
спільного інвестування

11 Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на прова-
дження діяльності із зберігання активів інститутів спільного 
інвестування

12 Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на 
провадження діяльності із зберігання активів пенсійних 
фондів

13 Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на 
провадження діяльності із зберігання активів пенсійних 
фондів

14 Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на прова-
дження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

15 Місцезнаходження депозитарної установи: код території2

16 Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс
17 Місцезнаходження депозитарної установи: область
18 Місцезнаходження депозитарної установи: район
19 Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт
20 Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок
21 Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду 

ММТЗ 
22 Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) 

ММТЗ 
23 Дані депозитарної установи: електронна пошта
24 Дані депозитарної установи: веб-сторінка 
25 Банківські реквізити депозитарної установи: найменування 

банку
26 Банківські реквізити депозитарної установи: поточний 

рахунок
27 Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку
28 Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної 

установи, тис. грн

2
Продовження додатка 3

29 Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної 
установи, тис. грн

30 Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. 
керівника

31 Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. 
заступника керівника

32 Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. 
головного бухгалтера/бухгалтера

33 Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу депозитарної установи: дата документа про 
затвердження правил проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу

34 Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу депозитарної установи: номер документа про 
затвердження правил проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу

35 Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу депозитарної установи: дата документа про 
затвердження програми проведення внутрішнього фінансо-
вого моніторингу

36 Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу депозитарної установи: номер документа про 
затвердження програми проведення внутрішнього фінансо-
вого моніторингу

37 Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу депозитарної установи: дата документа про 
призначення працівника, відповідального за проведення 
внутрішнього фінансового моніторингу

38 Інформація щодо проведення внутрішнього 
фінансового моніторингу депозитарної установи: 
номер документа про призначення працівника, 
 відповідального за проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу

39 Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу депозитарної установи: П.І.Б. працівника, 
відповідального за проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу

40 Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної 
установи: П.І.Б. (найменування) аудитора (аудиторської 
фірми)

41 Відомості про останню аудиторську перевірку 
депозитарної установи: код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми

42 Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної 
установи: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів

43 Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної 
установи: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів

44 Відомості про останню аудиторську перевірку 
депозитарної установи: дата проведення аудиторської 
перевірки

45 Примітки
1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація 

організаційно-правових форм господарювання» Системи довід-
ників та класифікаторів. 

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди 
територій (областей) України» Системи довідників та класифіка-
торів. 
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Додаток 4 
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 4 розділу ІІ)

Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цін-
них паперів, які обслуговуються депозитарною установою1

1 Номер за порядком
2 Квартал, за який подаються Дані
3 Рік, за який подаються Дані
4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
5 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 
6 Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 

інвестування)
7 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерези-
дент)

8 Дані емітента: повне найменування
9 Дані емітента: країна реєстрації2

10 Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
11 Дані про депозитарій: найменування
12 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер 

цінних паперів
13 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інстру-

ментів (код СFI)
14 Дані про цінні папери: код3

15 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного 
папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для 
опціонних сертифікатів

16 Дані про цінні папери: код валюти4

17 Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких 
обліковуються цінні папери, шт.

18 Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних 
паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, 
шт.

19 Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифі-
катів, грн

20 Депоненти - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у 
цінних паперах, шт.

21 Депоненти - фізичні особи - резиденти: усього цінних 
паперів, шт.

22 Депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна 
вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

23 Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків 
у цінних паперах, шт.

24 Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних 
паперів, шт.

2
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25 Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна номі-
нальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідова-
ного іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

26 Депоненти - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у 
цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій 
юридичних осіб) 

27 Депоненти - юридичні особи - резиденти: усього цінних папе-
рів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних 
осіб) 

28 Депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна номіналь-
на вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн (за 
винятком нижченаведених категорій юридичних осіб) 

29 Депоненти - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних 
паперах, шт.

30 Депоненти - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт.
31 Депоненти - банки - резиденти: загальна номінальна вартість 

цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів, грн

32 Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: 
кількість рахунків у цінних паперах, шт.

33 Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: 
усього цінних паперів, шт.

34 Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: 
загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифі-
катів, грн

35 Депоненти - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків 
у цінних паперах, шт.

36 Депоненти - страхові компанії - резиденти: усього цінних 
паперів, шт.

37 Депоненти - страхові компанії - резиденти: загальна номі-
нальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідова-
ного іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

38 Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у 
цінних паперах, шт.

39 Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних 
паперів, шт.

40 Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: загальна номіналь-
на вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

41 Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: 
кількість рахунків у цінних паперах, шт.5

42 Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: усього 
цінних паперів, шт.5

43 Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: 
загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифі-
катів, грн5

44 Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: кількість 
рахунків у цінних паперах, шт.

45 Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних 
паперів, шт.

46 Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна 
номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолі-
дованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифі-
кати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, 
грн
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47 Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – Фонд державного майна України, 
інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

48 Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – Фонд державного майна України, 
інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України): усього цінних паперів, шт.

49 Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – Фонд державного майна України, 
інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних 
паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, 
що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія 
- для опціонних сертифікатів, грн

50 Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська 
організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

51 Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська 
організація): усього цінних паперів, шт.

52 Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська 
організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, 
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - 
для опціонних сертифікатів, грн

53 Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) 
виконує функції з управління корпоративними правами 
держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

54 Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) 
виконує функції з управління корпоративними правами 
держави): усього цінних паперів, шт.

55 Депонент - держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) 
виконує функції з управління корпоративними правами 
держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, 
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - 
для опціонних сертифікатів, грн

56 Депонент - територіальна громада: кількість рахунків у 
цінних паперах, шт.

57 Депонент - територіальна громада: усього цінних 
паперів, шт.

58 Депонент - територіальна громада: загальна номінальна 
вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

59 Депонент - нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних 
паперах, шт.

60 Депонент - нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.

61 Депонент - нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість 
цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів, грн

4
Продовження додатка 4

62 Примітки
1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної 

установи та власних рахунків депозитарної установи.
2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 

країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 
3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фі-

нансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди 

валют» Системи довідників та класифікаторів. 
5 У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з 

торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінни-
ми паперами.

Додаток 5 
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 4 розділу ІІ)

Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників 
іпотечних цінних паперів1

1 Номер за порядком
2 Квартал, за який подаються Дані
3 Рік, за який подаються Дані
4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
5 Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
6 Дані про депозитарій: найменування
7 Дані емітента: код за ЄДРПОУ 
8 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судо-

вого або банківського реєстру країни, де офіційно зареє-
стрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

9 Дані емітента: повне найменування
10 Дані емітента: країна реєстрації2

11 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний 
номер цінних паперів

12 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інстру-
ментів (код СFI)

13 Дані про цінні папери: код3

14 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного 
папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припа-
дає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для 
опціонних сертифікатів

15 Дані про цінні папери: код валюти4

16 Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна 
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на 
іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних серти-
фікатів, грн

17 Дані про власника: вид5

18 Дані про власника: країна реєстрації6, 7

19 Дані про власника: організаційно-правова форма (юридич-
ної особи - резидента)7, 8

20 Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - рези-
дента)7
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21 Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи – 
нерезидента)

22 Дані про власника: реєстраційний номер 
облікової картки платника податків (фізичної особи - рези-
дента)

23 Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 
інвестування)

24 Дані про власника: повне найменування 
юридичної особи (якщо власником пакета акцій 
є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухо-
містю - не юридична особа, то вказуються повне наймену-
вання фонду та повне найменування компанії з управління 
активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної 
особи7

2
Продовження додатка 5

25 Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування 
юридичної особи або ім'я фізичної особи7

26 Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
27 Дані про власника: місцезнаходження7

28 Дані про власника: код території (заповнюється для 
юридичних осіб-резидентів) 7, 9 

29 Кількість цінних паперів (певного випуску), 
які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача 
(крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних 
паперів), шт.

30 Частка в статутному капіталі (для акцій), %
31 Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), 

які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача 
(крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних 
паперів), шт.

32 Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі 
(для акцій), %

33 Примітки
1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної 

установи та власних рахунків депозитарної установи.
2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 

країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фі-

нансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди 

валют» Системи довідників та класифікаторів. 
5 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» 

Системи довідників та класифікаторів.
6 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 

країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 
7 У разі якщо власником пакета акцій або власником іпотечних 

цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, ін-
формація заповнюється про суб’єкта управління відповідними 
цінними паперами.

8 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація 
організаційно-правових форм господарювання» Системи довід-
ників та класифікаторів. 

9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди 
територій (областей) України» Системи довідників та класифіка-
торів. 

Додаток 6 
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ)

Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною 
установою

1 Номер за порядком
2 Квартал, за який подаються Дані
3 Рік, за який подаються Дані
4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
5 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 

фізичні особи - резиденти, шт.
6 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 

фізичні особи - нерезиденти, шт. 
7 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 

юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених 
категорій юридичних осіб), шт.

8 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестуван-
ня, шт. 

9 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт. 

10 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт. 

11 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - банк, шт. 

12 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт. 

13 Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - нерезиденти, шт.

14 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – Фонд державного майна України, інший 
державний орган або орган, що забезпечує діяльність 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України), шт. 

15 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська 
організація), шт. 

16 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує 
функції з управління корпоративними правами держави), шт. 

17 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: 
територіальна громада, шт.

18 Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: 
нотаріус (депозит), шт. 

19 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
фізичні особи - резиденти, шт. 
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20 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
фізичні особи - нерезиденти, шт. 

21 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених 
категорій юридичних осіб), шт. 
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22 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт. 

23 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт. 

24 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт. 

25 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - резиденти - банк, шт. 

26 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт. 

27 Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: 
юридичні особи - нерезиденти, шт. 

28 Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами 
держави – Фонд державного майна України, інший державний 
орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)

29 Закрито рахунок за період за договором з депонентом: 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська 
організація), шт. 

30 Закрито рахунок за період за договором з депонентом: 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує 
функції з управління корпоративними правами держави), шт. 

31 Закрито рахунок за період за договором з депонентом: 
територіальна громада, шт.

32 Закрито рахунок за період за договором з депонентом: 
нотаріус (депозит), шт.

33 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт. 

34 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

35 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком 
нижченаведених категорій юридичних осіб), шт. 

36 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути 
спільного інвестування, шт. 

37 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові 
компанії, шт. 

38 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні 
фонди, шт. 

39 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт. 

40 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці 
цінними паперами, шт. 
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41 Кількість відкритих рахунків депонентам на кінець періоду за до-

говорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт. 
42 Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором 

з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпора-
тивними правами держави – Фонд державного майна 
України, інший державний орган або орган, що забезпечує 
діяльність Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України), шт. 

43 Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором 
з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпора-
тивними правами держави – державне господарське 
об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна 
господарська організація), шт. 

44 Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором 
з депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпора-
тивними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) 
виконує функції з управління корпоративними правами дер-
жави), шт. 

45 Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором 
з депонентом: територіальна громада, шт.

46 Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором 
з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

47 Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - 
резиденти, шт.

48 Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи – 
нерезиденти, шт.

49 Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – 
резиденти, шт. 

50 Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – 
нерезиденти, шт.

51 Відкрито рахунків за період за договорами 
з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – Фонд державного майна України, інший 
державний орган або орган, що забезпечує діяльність 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України), шт.

52 Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна 
(суб’єкт управління корпоративними правами держави – дер-
жавне господарське об’єднання, державна холдингова 
компанія, інша державна господарська організація), шт.

53 Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна 
(суб’єкт управління корпоративними правами держави – 
інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління 
корпоративними правами держави), шт.

54 Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна 
громада, шт.

55 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - 
резиденти, шт.
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56 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - 
нерезиденти, шт.

57 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – 
резиденти, шт. 

58 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – 
нерезиденти, шт.
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59 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна 
(суб’єкт управління корпоративними правами держави – 
Фонд державного майна України, інший державний орган 
або орган, що забезпечує діяльність Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

60 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна 
(суб’єкт управління корпоративними правами держави – дер-
жавне господарське об’єднання, державна холдингова 
компанія, інша державна господарська організація), шт.

61 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами 
(щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна 
(суб’єкт управління корпоративними правами держави – 
інша особа або орган, яка(ий) виконує(ють) функції з 
управління корпоративними правами держави), шт.

62 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо 
дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.

63 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 
фізичні особи - резиденти, шт.

64 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 
фізичні особи - нерезиденти, шт.

65 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 
юридичні особи – резиденти, шт. 

66 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 
юридичні особи – нерезиденти, шт.

67 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава 
Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави 
– Фонд державного майна України, інший державний орган або 
орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

68 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава 
Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держа-
ви  – державне господарське об’єднання, державна холдингова 
компанія, інша державна господарська організація), шт.

69 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 
держава Україна (суб’єкт управління корпоративними 
правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує 
функції з управління корпоративними правами держави), шт.

70 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами 
з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 
територіальна громада, шт.

71 Примітки

Додаток 7
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 5 пункту 4 розділу ІІ)

Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує 
депозитарна установа

1 Номер за порядком
2 Квартал, за який подаються Дані

3 Рік, за який подаються Дані
4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
5 Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду1

6 Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ 
7 Дані про пенсійний фонд: повне найменування
8 Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи
9 Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер 
10 Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про 

обслуговування 
11 Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговуван-

ня 
12 Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ 
13 Дані про компанію з управління активами: повне наймену-

вання 
14 Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ 
15 Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне наймену-

вання 
16 Дані емітента: код за ЄДРПОУ
17 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судово-

го або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрова-
ний емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

18 Дані емітента: повне найменування
19 Дані емітента: країна реєстрації2

20 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів

21 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інстру-
ментів (код СFI)

22 Дані про цінні папери: код3

23 Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифі-
катів, грн

24 Кількість цінних паперів, шт.
25 Примітки

1 Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та 
інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління 
активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керую-
чого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікато-
рів. 

2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 
країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 

3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фі-
нансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

Додаток 8
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 6 пункту 4 розділу ІІ)

Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які 
обслуговує депозитарна установа

1 Номер за порядком
2 Квартал, за який подаються Дані
3 Рік, за який подаються Дані
4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
5 Дані про інститут спільного інвестування: вид1

6 Дані про інститут спільного інвестування: тип2

7 Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРПОУ 
8 Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРІСІ
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9 Дані про інститут спільного інвестування: повне 
найменування

10 Дані про інститут спільного інвестування: дата укладання 
договору про обслуговування 

11 Дані про інститут спільного інвестування: номер договору 
про обслуговування 

12 Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ 
13 Дані про компанію з управління активами: повне найменування 
14 Дані емітента: код за ЄДРПОУ
15 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судово-

го або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрова-
ний емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

16 Дані емітента: повне найменування
17 Дані емітента: країна реєстрації3

18 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів

19 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інстру-
ментів (код СFI)

20 Дані про цінні папери: код4

21 Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифі-
катів, грн

22 Кількість цінних паперів, шт.
23 Примітки

1 Заповнюються відповідно до Довідника 17 «Види інституцій-
них інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи до-
відників та класифікаторів. 

2 Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та ін-
ших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління ак-
тивами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого 
інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів. 

3 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 
країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 

4 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фі-
нансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

Додаток 9 
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 7 пункту 4 розділу ІІ)

Довідка про облікові операції, 
проведені депозитарною установою1

1 Номер за порядком
2 Квартал, за який подаються Дані
3 Рік, за який подаються Дані
4 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
5 Дата операційного дня
6 Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керу-

ючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.
7 Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, 

керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних 
паперів, шт.

8 Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, 
керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна 
вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн 

9 Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної 
операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, 
шт.

10 Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної 
операції з цінними паперами, загальна кількість цінних 
паперів, шт.

11 Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної 
операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість 
цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів, грн 

12 Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації 
від депозитарію про укладення договорів на організаторі 
торгівлі, загальна кількість операцій, шт. 

13 Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації 
від депозитарію про укладення договорів на організаторі 
торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт. 

14 Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації 
від депозитарію про укладення договорів на організаторі 
торгівлі, загальна номінальна вартість цінних паперів, 
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - 
для опціонних сертифікатів, грн 

15 Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних 
паперів, шт.

16 Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
17 Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість 

цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів, грн

18 Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, 
шт.
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19 Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
20 Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість 

цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного 
боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів, грн

21 Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість 
цінних паперів, шт.

22 Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість 
операцій, шт.

23 Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна 
вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати 
участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

24 Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість 
цінних паперів, шт.

25 Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість 
операцій, шт.

26 Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна 
вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого 
іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі 
на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна 
премія - для опціонних сертифікатів, грн

27 Примітки
1 Облікові операції, проведені депозитарною установою, пода-

ються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного опе-
раційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбува-
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ється набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім 
облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реєстрації випуску 
цінних паперів).

Додаток 10 
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ)

Довідка про власників пакетів акцій1

1 Номер за порядком
2 Дата, станом на яку подаються Дані 
3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
4 Дані депозитарної установи: найменування 
5 Дані емітента: код за ЄДРПОУ
6 Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареє-
стрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

7 Дані емітента: повне найменування
8 Дані емітента: країна реєстрації2

9 Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
10 Дані про депозитарій: найменування
11 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер 

цінних паперів
12 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інстру-

ментів (код СFI)
13 Дані про цінні папери: код3

14 Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного 
папера 

15 Дані про цінні папери: код валюти4

16 Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн
17 Дані про власника: вид5, 6

18 Дані про власника: країна реєстрації6,7

19 Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної 
особи - резидента)6, 8

20 Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - рези-
дента)

21 Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареє-
стрований власник цінних паперів (юридичної особи – нере-
зидента)

22 Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (фізичної особи - резидента)

23 Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 
інвестування)

24 Дані про власника: повне найменування юридичної особи 
(якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвесту-
вання, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то 
вказуються повне найменування фонду та повне наймену-
вання компанії з управління активами такої особи, управите-
ля) або прізвище фізичної особи6

25 Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування 
юридичної особи або ім'я фізичної особи6

26 Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
27 Дані про власника: місцезнаходження6
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28 Дані про власника: код території (заповнюється для юридич-
них осіб-резидентів) 6, 9

29 Дата відкриття рахунку в цінних паперах 
30 Дата виникнення нерегулярних Даних
31 Види змін на рахунку в цінних паперах депонента10

32 Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються 
на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, 
реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом 
про реєстрацію випуску), шт.

33 Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які 
обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім 
цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасо-
вим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

34 Частка в статутному капіталі, %
35 Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі 

(для акцій), %
36 Примітки

1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної 
установи та власних рахунків депозитарної установи.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 
країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 

3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фі-
нансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди 
валют» Системи довідників та класифікаторів. 

5 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» 
Системи довідників та класифікаторів.

6 У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або 
територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта 
управління корпоративними правами.

7 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 
країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 

8 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація 
організаційно-правових форм господарювання» Системи довід-
ників та класифікаторів. 

9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди те-
риторій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів. 

10 Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види змін на ра-
хунку в цінних паперах депонента у зберігача» Системи довідників 
та класифікаторів.

Додаток 11 
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ)

Довідка про власників іпотечних цінних паперів1

1 Номер за порядком
2 Дата, станом на яку подаються Дані 
3 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
4 Дані депозитарної установи: найменування 
5 Дані емітента: код за ЄДРПОУ
6 Дані емітента: повне найменування
7 Дані емітента: країна реєстрації2

8 Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
9 Дані про депозитарій: найменування
10 Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер 

цінних паперів
11 Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інстру-

ментів (код СFI)
12 Дані про цінні папери: код3
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

13 Дані про цінні папери: номінальна вартість 
одного цінного папера або частка консолідованого
 іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифі-
кат участі 

14 Дані про цінні папери: код валюти4

15 Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні 
сертифікати участі, грн

16 Дані про власника: вид5, 6

17 Дані про власника: країна реєстрації6, 7

18 Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної 
особи - резидента) 6, 8

19 Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - рези-
дента) 6

20 Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареє-
стрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нере-
зидента)

21 Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (фізичної особи - резидента)

22 Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного 
інвестування)

23 Дані про власника: повне найменування юридичної особи 
(якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвесту-
вання, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то 
вказуються повне найменування фонду та повне наймену-
вання компанії з управління активами такої особи, управите-
ля) або прізвище фізичної особи6

24 Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування 
юридичної особи або ім'я фізичної особи6

25 Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
26 Дані про власника: місцезнаходження6

2 

Продовження додатка 11
27 Дані про власника: код території (заповнюється для юридич-

них осіб-резидентів) 6, 9 

28 Дата відкриття рахунку в цінних паперах
29 Дата виникнення нерегулярних Даних
30 Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних 

цінних паперів10

31 Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах 
випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у 
зберігача, шт.

32 Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих 
траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в 
цінних паперах у зберігача, шт.

33 Примітки
1 При розміщенні іпотечних цінних паперів нерегулярні Дані на-

даються з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних 
паперів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 
країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 

3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фі-
нансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди 
валют» Системи довідників та класифікаторів. 

5 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» 
Системи довідників та класифікаторів.

6 У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або 
територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта 
управління відповідними цінними паперами.

7 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація 
країн світу» Системи довідників та класифікаторів. 

8 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація 
організаційно-правових форм господарювання» Системи довід-
ників та класифікаторів. 

9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди 
територій (областей) України» Системи довідників та класифіка-
торів. 

10 Заповнюються відповідно до Довідника 29 «Види змін на ра-
хунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів» Систе-
ми довідників та класифікаторів.

Додаток 12
до Положення про порядок звіту-
вання депозитарними установами 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
(пункту 7 розділу ІІІ)

Довідка про виправлення Даних депозитарною установою
1 Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ 
2 Дата заповнення 
3 Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
4 Примітки

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ  
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР  
повідомляє про дематеріалізацію

Центральним територіальним департаментом Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з переведен-
ням випуску акцій з документарної форми існування у бездоку-
ментарну здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій ПРАТ «КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОСЕРВІС», (07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требу-
хів, вул. Кільцева дорога, 1, код за ЄДРПОУ: 20571354). Загальна 
сума випуску акцій – 942 234,00 грн, номінальна вартість акцій - 
0,25 грн, кількість простих іменних акцій – 3 768 936 штук. Свідо-

цтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі іс-
нування № 193/10/1/2002, дата реєстрації - 07 червня 2002 року, 
дата видачі - 05 серпня 2013 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи НКЦПФР, ди-
ректора Центрального територіального департаменту Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі рішен-
ня НКЦПФР від 07.02.12 № 249, пункту 5 Розділу І Порядку заміни 
свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних 
цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або 
переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму 
існування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 736 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22 травня 
2013  року за № 802/23334, відповідно до наданих документів ви-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
 про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ВІДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАхОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  16506» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акцiонерне товариство. 1.3. Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03119049. 1.4. Місцезнаходження емітента: 74800  
 Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 72. 1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента: (05536) 2-60-98. 1.6. Електронна поштова адреса емітента: 03119049@privat-online.
net. 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: atp16506.com.ua. 

1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про припинення емітента шляхом перетворен-
ня за рішенням вищого органу емітента.

2. Текст повідомлення
Рішення про реорганізацію емітенту шляхом перетворення прийнято загальними збора-

ми акціонерів 03 серпня 2013 року, 583900 голосами, що складає 99,70% від присутніх на 
зборах акціонерів та належним їх акцій, проти – 2000  голосів, 0,3%. У разі перетворення 
створюється Товариство з обмеженою відповідальністю «Каховське автотранспортне під-
приємство - 16506», яке є повним правонаступником по всіх зобов’язаннях Відкритого акці-
онерного товариства «Каховське автотранспортне підприємство - 16506». Обмін акцій на 
частки буде здійснено в співвідношенні 1:1 в терміни згідно рішення загальних зборів акці-
онерів.

3. Підпис
Голова комісії з перетворення Литвиненко Володимир Федорович підтверджує досто-

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

Особлива інформація
1. Загальні відомості

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

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ: 30981499; 1.4. Місцезнаходження: 35680, Рівненська обл., Дубен-
ський  р-н, смт. Смига, вул. Заводська, буд. 1; 1.5. Міжміський код, телефон та факс: 
0365656267; 1.6. Електронна поштова адреса: euroshpon@gmail.com; 1.7. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.euroshpon.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення 

Звільнено 06.08.2013 року наказом Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» № 98-ОС від 
05.08.2013р. виконуючого обов`язки Головного бухгалтера – Жабчик Юлію Петрівну (пас-
порт серії МЕ № 280976, виданий Дубенським МРВ УМВС України в Рівненській обл. 
21.03.2003р.). На посаді в.о.головного бухгалтера особа перебувала 4 неповних місяці. При-
значено 06.08.2013 року наказом Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» № 98-ОС від 
05.08.2013р. виконуючу обов`язки Головного бухгалтера – Пилипчук Іванну Василівну (пас-
порт серії МЮ № 153732, виданий Дубенським МВ УМВС України в Рівненській обл. 
02.01.2008р.). Посадову особу призначено на посаду в.о. головного бухгалтера на невизна-
чений термін. Посадова особа обіймає посаду бухгалтера ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» з 
03.01.2012р., попередня посада – менеджер з адміністративної діяльності ПрАТ «ЄВРОШПОН-
СМИГА». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особи не мають. Особи 
не володіють часткою в статутному капіталі емітента.

3. Підпис
Директор Ковбасюк А.С. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством. 

дано свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій 
ПрАТ  «Київське обласне дилерське підприємство «Агросервіс», 
(07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Кільцева 
дорога, 1, код за ЄДРПОУ: 20571354) у зв’язку зі зміною наймену-
вання емітента та переведенням випуску цінних паперів у бездо-
кументарну форму існування – розпорядження № 73ЦДЗС від 
05.08.2013 року.

НКЦПФР  
зупинила, скасувала, 

відновила обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі п. 4 розділу ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації ви-
пуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом 
злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 09 квітня 2013 
року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
21  травня 2013 року за № 795/23327, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Медіа-Прес» (83048, м. Донецьк, вул. Титова, 15, 
код за ЄДРПОУ: 24069947), зупинено обіг акцій ПрАТ «Медіа-
Прес» - розпорядження № 27КФ–З від 6 серпня 2013 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, відповідно до пункту 2.3 Положення про поря-
док вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 16.03.2005 № 106, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 14.04.2005 за № 401/10681 (із змінами), та нада-
них документів ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «КОНКОРД ЛІДЕР» (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 
будинок 2, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35632718, реєстра-
ційний код за ЄДРІСІ: 1321073) на вилучення з Єдиного державно-

го реєстру інститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідаці-
єю, скасовано реєстрацію регламенту ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНКОРД ЛІ-
ДЕР», зареєстрованого 23.05.2008 року. Анульовано свідоцтво 
про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільно-
го інвестування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «КОНКОРД ЛІДЕР» від 23.05.2008 року № 1073, що 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку  – розпорядження № 0082– ІС від 2 серпня 2013 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Схід-
ного територіального управління, що діє згідно з рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – 
Комісії) № 249 від 07.02.2012 року, на підставі п. 4 рішення 
Комісії від 19.07.07 № 1611 «Про делегування повноважень з 
реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до про-
спектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, ре-
єстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати 
розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та 
облігацій підприємств територіальним управлінням ДКЦПФР» 
(зареєстровано в МЮ України 3 серпня 2007 р. за № 891/14158), 
та п. 3 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354, відновлено обіг акцій Акціонерної компанії від
критого типу «Онікс» (61017, м. Харків, вул. Сіриківська, буд. 2, 
код за ЄДРПОУ: 02132605) - розпорядження № 03Сх1ВО від 
05.08.2013  року.

06.08.2013 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 
«КАЛИТЯНСЬКИй ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИй ЗАВОД 

КОМБІКОРМІВ І ПРЕМІКСІВ»
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 «Калитянський екс-
периментальний завод комбікормів і преміксів».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00951758.
1.4. Місцезнаходження емітента: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Ка-

лита, вул. Перемоги 2.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04594) 68305. 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: КаlitaKKZ@emitent.net.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://00951758.smida.gov.ua/em_reports
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення.
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно Рішення Наглядової Ради 

ПАТ  «Калитянський експериментальний завод комбікормів і преміксів» (протокол б/н від 
01.08.2013р.) 

Припинити з 01 серпня повноваження Голови правління Шерстюк Лариси Владиславівни . 
паспорт серії СК № 941600 виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ МУ МВС України в Київ-
ській  обл. 30 листопада 1998 року, ідентифікаційний номер фізичної особи 2099005145, надій-
шла заява про звільнення (складання повноважень) з посади Голови Правління Товариства;

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебувала з 30.11.2012р. 
Заборони суду займатися певними видами діяльності та непогашеної судимості не має. 

Припинити з 01 серпня повноваження Члена Правління – Островерхої Людмили Воло-
димирівни, паспорт серії СМ № 825350, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київ-
ській обл., 14 квітня 2006 року, ідентифікаційний номер фізичної особи 2638912486 надій-
шла заява про звільнення (складання повноважень) з посади Члена Правління;

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебувала з 27.12.2012р. 
Заборони суду займатися певними видами діяльності та непогашеної судимості не має. 

Припинити з 01 серпня повноваження Члена Правління Євтушевської Оксани Владисла-
вівни, паспорт серії СН № 509448, виданий Моськовським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 
20  червня 1997 року, ідентифікаційний номер фізичної особи 2731413005 надійшла заява 
про звільнення (складання повноважень) з посади Члена Правління Товариства.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На посаді перебувала з 27.12.2012р. 
Заборони суду займатися певними видами діяльності та непогашеної судимості не має. 

Призначити з 02 серпня на посаду Голови Правління Суворова Євгенія Володимировича, 
паспорт серії СН № 934091, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 08 жовтня 
1998 року, ідентифікаційний номер фізичної особи 2739107790. Попередне місце роботи - 
заступник Генерального директора - ТОВ «Ділайт Україна».

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Заборони суду займатися певними 
видами діяльності та непогашеної судимості не має. 

Призначити з 02 серпня на посаду члена Правління Гнідого Петра Ігоровича, паспорт 
серії КС № 360242, виданий Яворівським РВ УМВС України у Львівській обл., 17 серпня 2004 
року, ідентифікаційний номер фізичної особи 2886209477; Попередне місце роботи - При-
ватний підприємець

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Заборони суду займатися певними 
видами діяльності та непогашеної судимості не має. 

Призначити з 02 серпня на посаду члена Правління Сміян Олександра Станіславовича, 
паспорт серії ЕЕ № 866491, виданий Керченським МУ ГУ МВС України в Криму, 08 грудня 
2003 року, ідентифікаційний номер фізичної особи 2669411810; Попередне місце роботи - 
Тимчасово безробітний;

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Заборони суду займатися певними 
видами діяльності та непогашеної судимості не має. 

Призначити з 02 серпня на посаду члена Правління Балакір Руслану Дмитрівну, паспорт 
серії СМ № 827122, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл., 05 травня 
2006 року, ідентифікаційний номер фізичної особи 3249907984. Попередне місце роботи 
ТОВ «Діана-Київ» бухгалтер.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Заборони суду займатися певними 
видами діяльності та непогашеної судимості не має. 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова Правління ПАТ «Калитянський експериментальний завод комбікормів і пре

міксів
05 серпня 2013 р.

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

1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00857290.
1.4. Місцезнаходження емітента: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Ка-

лита, вул. Червоноармійська, 14.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04594) 68643. 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Каlita@sagro.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://00857290.smida.gov.ua/em_reports
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
01.08.2013 року Наглядовою радою ПАТ «Агрокомбінат «КАЛИТА» (протокол б/н від 

01.08.2013 року) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень та одночасне 
обрання нового Голови Правління та членів Правління Товариства, а саме:

1. Припинено з 01.08.2013 року повноваження Голови правління Люстерника Вячеслава 
Арнольдовича (паспорт серія СО N 622745 виданий «17» липня 2001 р. Старокиївським РУ ГУ 
МВС України в місті Києві). Володіє 0,000000581 % статутного капіталу емітента. Не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 02.12.2008 року.

2. Припинено з 01.08.2013 року повноваження членів Правління ПАТ «Агрокомбінат 
«КАЛИТА»:

- Плющ Тетяни Валеріївни (паспорт серія СМ N 725182 виданий «11» серпня 2005 р. 
Яготинським РВ ГУ МВС України в Київській області). Не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебувала 
на посаді з 27.12.2012 року; 

- Першого заступника Голови Правління - Божка Володимира Павловича (паспорт серія 
CM № 327091 виданий 11.01.2001 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області). Не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента. Не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. Перебував на посаді з 27.12.2012 року;.

- Видайка Олександра Сергійовича (паспорт серія СН N 100194 виданий «20» лютого 
1996 р. Дніпровським РУГУ МВС України у місті Києві). Не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебу-
вав на посаді з 27.12.2012 року.

3. Припинено з 07.08.2013 року повноваження члена Правління ПАТ «Агрокомбінат «КА-
ЛИТА» Лапикіної Зої Олександрівни (паспорт серія СК N 972958 виданий «13» листопада 
1998 р. Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області). Не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Перебувала на посаді з 27.12.2012 року.

4. Обрано з 02 серпня 2013 року Головою Правління Товариства Сміяна Олександра 
Станіславовича (паспорт серії ЕЕ № 866491, виданий Керченським МУ ГУ МВС України в 
Криму, 08 грудня 2003 року). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Призначений на 3 роки. Інші по-
сади, які обіймав протягом своєї діяльності, – тимчасово безробітний. 

5. Обрано з 02 серпня 2013 року членами Правління Товариства наступних осіб :
- Гнідого Петра Ігоровича (паспорт серії КС № 360242, виданий Яворівським РВ УМВС 

України у Львівській обл., 17 серпня 2004 року). Не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Призначений на 
3  роки. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності, – приватний підприємець; 

- Суворова Євгенія Володимировича (паспорт серії СН № 934091, виданий Дніпровським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві, 08 жовтня 1998 року). Не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Призначе-
ний на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності, – заступник генерального 
директора ТОВ «Ділайт Україна». 

- Шкрабацького Віктора Петровича (паспорт серії СК №907947, виданий Броварським 
РВ ГУ МВС України в Київській обл., 15 серпня 1998 року). Не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Призна-
чений на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності, – головний інженер 
ПАТ  «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА». 

6. Обрано з 08 серпня 2013 року членом Правління Товариства Донця Володимира Олексан-
дровича (паспорт серії НК № 144225, виданий Козелецьким РВ ЦМВС України в Чернігів-
ській  обл., 01 серпня 1996 року). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Призначений на 3 роки. Інші посади, які 
обіймав протягом своєї діяльності, – директор з виробництва ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

3. Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідо-

млення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління  Сміян Олександр Станіславович 

Повідомлення кредиторів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКiВСЬКИй 
ЗАВОД ПРЕСОВИх ВУЗЛiВ» (ЄДРПОУ: 14311583) про ухвалення рішення про 
припинення (реорганізацію) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ 
ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» (далі за текстом – «Товариство» та /або ПАТ «ВЗПВ») шляхом 
перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» - повідомляє-
мо, що 02 серпня 2013 року загальними зборами акціонерів ПАТ «ВЗПВ» було ухвалене 
рішення про припинення (реорганізацію) ПАТ «ВЗПВ» шляхом перетворення у товариство 
з додатковою відповідальністю.

Кожен кредитор, вимоги якого до ПАТ «ВЗПВ», яке припиняється внаслідок перетво-
рення (реорганізації), не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів піс-

ля надіслання йому зазначеного повідомлення про припинення товариства може звернути-
ся з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 
забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, до-
строкового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування 
збитків, якщо інше не передбачено правочином між ПАТ «ВЗПВ» та кредитором. 

У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до ПАТ «ВЗПВ» з письмовою 
вимогою, вважається, що він не вимагає від ПАТ «ВЗПВ» вчинення додаткових дій щодо 
зобов'язань перед ним.

Прийняття письмових вимог від кредиторів здійснюється за адресою: Україна, 68355, 
Одеська область, Кілійський район, місто Вилкове, вулиця Сонячна, будинок 12, в робочі 
дні з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00).

Голова комісії з припинення  Жукова Л.А.
ПАТ «ВЗПВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКiВСЬКИй ЗАВОД ПРЕСОВИх ВУЗЛiВ» 

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» 
1.2 Організаційно – правова форма 

емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

14311583

1.4 Місцезнаходження емітента Україна, 68355, Одеська область, Кілійський район, 
місто Вилкове, вулиця Сонячна, б.12

1.5 Міський код, телефон та факс 
емітента

04843 32848 тел/факс

1.6 Електронна поштова адреса 
емітента

vilk_zpv@emitent.net.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.vilkovo_zpv.informs.net.ua

1.8 Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом, 
перетворення за рішенням вищого органу 
емітента.

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 02.08.2013 р.
Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення: Загальні збори акціоне-

рів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ».
Причини рішення та спосіб припинення юридичної особи: для мінімізації витрат ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» пов'язаних з 
обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, 
оптимізація фінансових витрат та для оперативного управління діяльністю товариства; при-
пинення діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕ-
СОВИХ ВУЗЛIВ» здійснюється шляхом реорганізації (перетворення) у товариство з додатко-
вою відповідальністю. 

Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось питання щодо реорганізації (пе-
ретворення), та результати голосування: Загальні збори проводились 02.08.2013 р.; резуль-
тати голосування: «За» – 2745309 голосів, що складає 84,33% від загальної кількості голосів 
акціонерів, які брали участь у зборах, «Проти» – немаэ голосів, що складає 0,00 % від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, які брали участь у зборах.

Повне найменування юридичної особи правонаступника: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» 

Порядок розподілу активів та зобов'язань: при перетворенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» всі його активи, майнові права, 
грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять до його правонаступни-
ка  – ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ 
ВУЗЛIВ» 

Розмір статутного капіталу правонаступника: 813870 гривень, що дорівнює розміру ста-
тутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСО-
ВИХ ВУЗЛIВ» на дату прийняття рішення про припинення, тобто станом на 02.08.2013 р.

Інформація про порядок та умови обміну (конвертації) акцій емітента на частки у статут-
ному капіталі правонаступника: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗА-

ВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» за письмовою заявою акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» здійснює конвертацію (обмін) акцій 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» на 
частки у статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника – ТОВАРИСТВА 
З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ», що ство-
рюється внаслідок припинення (реорганізації) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ».

В період з 02.08.2013 року до 02.10.2013р. здійснюється обмін акцій на письмові 
зобов’язання про видачу відповідної кількості часток товариства-правонаступника – ТО-
ВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ 
ВУЗЛIВ». 

Після державної реєстрації товариства-правонаступника – ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» здійснюватиметься обмін 
на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток товариства на частки у ста-
тутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ». 

Загальна номінальна вартість частки учасника у Статутному капіталі підприємницько-
го товариства-правонаступника – ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ», яке створюється в процесі припинення (ре-
організації) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСО-
ВИХ ВУЗЛIВ», повинна дорівнювати загальній номінальній вартості акцій ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ», які належать 
акціонеру. 

Умовами конвертації (обміну) акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ», що припиняється (реорганізовується), на частки 
у статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника – ТОВАРИСТВІ З ДО-
ДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ», що створюєть-
ся внаслідок реорганізації є наступне: конвертація (обмін) кожному акціонеру здійснюється 
пропорційно кількості акцій, що належать кожному акціонеру на відповідну частку у товари-
стві з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації, тобто коефіці-
єнт конвертації акцій на частки учасника у Статутному капіталі підприємницького товариства-
правонаступника – ТОВАРИСТВІ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ» становить 1:1. Розподіл часток підприємницького товариства-
правонаступника – ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИЛКIВСЬКИЙ ЗА-
ВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ", відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що 
було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ", що перетворюється. Не підлягають конвертації 
(обміну) акції викуплені товариством, або власниками яких є акціонери товариства, які звер-
нулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та 
які мають таке право.

Проведення конвертації (обміну) акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛIВ" на частки у статутному капіталі підприємницького 
товариства-правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації, здійснюється за адре-
сою: Україна, 68355, Одеська область, Кілійський район, місто Вилкове, вулиця Сонячна, бу-
динок 12, у приміщенні кабінета директора, в робочі дні з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 
12:00 до 13:00).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідо-
млення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова комісії з при-
пинення (реорганізації) Жукова Людмила Алеріянівна

Голова комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «ВЗПВ»  Жукова Людмила Алеріянівна

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЛКiВСЬКИй ЗАВОД ПРЕСОВИх ВУЗЛiВ»

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 596-03-85.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
1.7. Веб-сайт емітента: www.bankbb.com.ua.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.bankbb.com.ua. 
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів 

на фондовій біржі.
2. Текст повідомлення

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» повідомляє, що 01.08.2013р. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» при-
йнято рішення № 0108/2013/3 від 01.08.2013р. про переведення звичайних відсоткових імен-
них облігацій (серія В) АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» бездокументарної форми існування 
(UA  4000042857, тікер OBROKВ), номінальною вартістю 1 000,00 грн (Одна тисяча гривень 00 
копійок), на загальну суму 150 000 000,00 грн (Сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), у 
кількості 150 000 шт. (Сто п’ятдесят тисяч штук), з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня 
лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку з 01.08.2013р. Підставою є 
невиконання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме не відповідність цінних папе-
рів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.

Співвідношення кількості облігацій (серія В) виключених з лістингу до загальної кількос-
ті облігацій випуску становить 100 %. 

Випуск звичайних відсоткових іменних облігацій (Серія В) зареєстрований Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.07.2008р., Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій підприємств (серія В) № 633/2/08, дата видачі 28.08.2008р.

Будь-які інші цінні папери АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у лістингу не перебувають.
Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі 

N
з/п 

Дія 
(лістинг/
делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу) 

Наймену
вання 

фондової 
біржі 

Дата дії Вид цінних 
паперів, щодо 
яких вчинена 

дія 

Номінальна 
вартість 
цінних 

паперів, щодо 
яких вчинена 

дія
(тис. грн) 

Кількість цінних 
паперів, щодо 
яких вчинена 

дія
(шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Делістинг  ПАТ 

«Фондова 
біржа 

ПФТС» 

01.08.2013 Облігації 
підприємств 

(серія В) 

150 000 150 000  

Частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, яку 

складають цінні 
папери, щодо 

яких вчинена дія 
(відсотки) 

Дата реєстрації 
випуску цінних 
паперів, щодо 

яких вчинена дія 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 
випуску цінних 
паперів, щодо 

яких вчинена дія 

Найменування 
органу, що 
здійснив 
державну 

реєстрацію 
випуску цінних 
паперів, щодо 

яких вчинена дія 

Тип, форма 
існування цінних 

паперів, щодо 
яких вчинена дія 

8 9 10 11 12 
- 22.07.2008  633/2/08  Державна комісія 

з цінних паперів 
та фондового 

ринку

Звичайні 
відсоткові іменні, 
бездокументарна

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в пові-

домленні.
3.2. В.о. Голови Правління Н.Б. Гаврилюк 

05.08.2013 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕЛОС»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – «Делос»
1.2. Організаційноправова форма емітента – приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  33325373
1.4. Місцезнаходження емітента – 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Ста-

лінграда, 147Т.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (056)770-08-51, факс (056)778-25-03
1.6. Електронна поштова адреса емітента – delos@delos.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації  delos.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу ii або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу iii цього Положення - про зміну 
складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
2.1. Дата прийняття рішення: 05.08.2013 р.
Зміни(призначено або звільнено): звільнено.
Посада: директор.
Прізвище, ім’я, по батькові: Шаповалов Володимир Тихонович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): серія  АК 

128282 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровські обл. 31.03.1998 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0%
На підставі поданої заяви буде звільнено з посади Директора 29.08.2013 року.
Примітки: На посаді директор перебував 2 роки 3 місяці. Посадова особа не має непо-

гашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2.2. Дата прийняття рішення: 05.08.2013 р.
Зміни(призначено або звільнено): призначено.
Посада: Директор.
Прізвище, ім’я, по батькові: Вовченко Олександр Володимирович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): серія  АК 

013822 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровські обл. 23.01.1998 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 68,19%
На підставі наказу директора буде призначений  на посаду директора Товариства з 

30.08.2013р. терміном на три роки.
Примітки: Обіймав посади: директор, виконавчий директор.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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. Директор ______________________ В.Т.Шаповалов
  (підпис)  
   М.П.   05.08.2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИй хЛІБОКОМБІНАТ»

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

кий хлібокомбінат» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03293304 
1.4. Місцезнаходження емітента: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 223
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03722) 4-02-31, 4-57-21
1.6. Електронна поштова адреса емітента: netchern@ukrpost.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-chern-vetckii-khl-
bokomb-nat

1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інфор-
мація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення 
На підставі наказу директора від 01.08.2013р. №184 Токареву Аннету Славівну 

звільнено з посади виконуючої обов’язки головного бухгалтера за сумісництвом 
з 01.08.2013 р. Паспорт серії КР № 297903 виданий 03.03.1998 р. Першотравне-
вим РВ УМВС України у Чернівецькій області. Не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Перебувала на посаді виконуючої обов’язки головного бухгал-
тера з 01.07.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

На підставі наказу директора від 01.08.2013 р. № ХБ/К-00469 Стужук Валентину 
Олексіївну прийнято на роботу на посаду головного бухгалтера з 02.08.2013 р. Пас-
порт КР № 298872 виданий 01.04.1998 р. Першотравневим РВ УМВС України в Черні-
вецькій області. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які 
обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: ТОВ «Техно Плюс» - головний 
бухгалтер, «Птахофабрика Снятинська Нова» - головний бухгалтер, ЗАТ «Чернівціцу-
кор» - фінансовий директор. На посаду призначено на невизначений строк. Непогаше-
ної судимості 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. 
3.2. Директор Іванюк Микола Андрійович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

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 «АГРО-
КОМБІНАТ «КАЛИТА».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00857290.
1.4. Місцезнаходження емітента: 07420, Київська область, Броварський район, 

смт. Калита, вул. Червоноармійська, 14.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04594) 68643. 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Каlita@sagro.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://00857290.smida.gov.ua/em_reports
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента.
2. Текст повідомлення.

02.08.2013 року згідно наказу ПАТ «Агрокомбінат «КАЛИТА» № 76-к від 01.08.2013 
року звільнено з роботи головного бухгалтера Плющ Тетяну Валеріївну (паспорт серія 
СМ N 725182 виданий «11» серпня 2005 р. Яготинським РВ ГУ МВС України в Київ-
ській області). Підстава : за згодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України. Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. Перебувала на посаді з 19.12.2008 року.

05.08.2013 року згідно наказу ПАТ «Агрокомбінат «КАЛИТА» № 85-к від 
05.08.2013  року призначено виконуючою обов’язки головного бухгалтера заступника 
головного бухгалтера Харченко Тамару Миколаївну (паспорт серія МР № 143680 ви-
даний 29 серпня 2005 року Горностаївським РВМВС України в Херсонській області). 
Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Призначена виконуючою обов’язки головного бухгал-
тера на строк : до призначення головного бухгалтера. Інші посади, які обіймала про-
тягом своєї діяльності, – заступник головного бухгалтера ПАТ «Агрокомбінат «КАЛИ-
ТА» з 28.11.2008 року.

3. Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в по-

відомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління  Сміян Олександр Станіславович

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «ІВАНОФРАНКІВСЬКАВТО» (протокол 
№  31/07/2013-1 від 31.07.2013) з метою оптимізації структури та зменшення адміністративних 
витрат ліквідовано (закрито, припинено) ФІЛІЮ «ЗАБОЛОТІВСЬКА СТАНЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АВТОМОБІЛІВ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (міс-
цезнаходження: 78340. Івано-Франківська область, Снятинський р-н, с. Тулуків, ідентифікаційний 
код: 23799498), які виконували такі функції: технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

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

Генеральний директор ПАТ «ІВАНОФРАНКІВСЬКАВТО» Кравець Ірина Костянтинівна.

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА
РИСТВА «ІВАНОФРАНКІВСЬКАВТО» (протокол № 26/07/2013-1 від 26 липня 
2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:
Члена Дирекції – головного бухгалтера Товариства Люхнич Марію Мирославівну (пас-

порт серії СС № 330202, виданий Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-
Франківській області 17.06.1997 року) 26.07.2013 р. Строк повноважень склав 36 днів. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Призначено:
Членом Дирекції – головним бухгалтером Товариства Берлоус Світлану Вікторівну (пас-

порт серії CC № 363473 виданий Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській 
області 15.10.1997 року) з 29.07.2013 р., без зазначення строку повноважень. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протя-
гом своєї діяльності займав наступні посади: головний бухгалтер. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

Генеральний директор ПАТ «ІВАНОФРАНКІВСЬКАВТО» Кравець Ірина Костянтинівна.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №146, 7 серпня 2013 р. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю «КРАй2»

Особлива інформація 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:  35231874
Повне найменування емітента:  Товариство з обмеженою відповідальністю 
 «Край-2»
Скорочене найменування емітента 
(за наявності):  ТОВ «Край-2»
Організаційно-правова форма 
емітента за КОПФГ:  Товариство з обмеженою відповідальністю
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:  09000
Область:  Київська
Район: Сквирський 
Населений пункт:  Сквира
Вулиця:  Леніна
Будинок:  22
Корпус: 
Офіс / квартира: 

Міжміський код та телефон емітента:  444961397
Номер факсу емітента:  444961317
Веб-сайт емітента:  krai.ua
Найменування дії, щодо якої 
розкривається інформація:  Інформація про зміну складу посадових 
 осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається 
інформація (день, місяць, рік):  01.08.2013
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Край-2» 

прий нято рішення про зміни в складі посадових осіб: 
1.Звільнити Гладишева Андрія Сергійовича з посади Генерального директора 

ТОВ»Край-2». Був призначений Генеральним директором з 11 лютого 2013 р; володіє част-
кою у Статутному капіталі Емітента у розмірі 0,00 %, судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. 

2.Призначити Штиюка Вадима Адамовича виконуючим обов'язки Генерального директо-
ра ТОВ «Край-2» з 01 серпня 2013 року та надати йому повноваження відповідно до Статуту 
ТОВ «Край-2»; володіє часткою у Статутному капіталі Емітента у розмірі 0,00 %, судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має. 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Назва уповноважено
го органу емітента, 

який прийняв рішення

Зміни (призначено, 
звільнено або 
відсторонено)

Посада*

Строк, на який особу 
призначено (обрано) 
або строк, протягом 

якого особа обіймала 
посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по 
батькові

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер,дата 

видачі,
орган, який видав)**

Володіє часткою в
статутному капіталі
емітента (відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 30.07.2013 Загальні Збори 

Учасників
звільнено  Генеральний 

директор
0.5 Гладишев Андрій 

Сергійович
МЕ 049545, виданий 

Дніпровським РУГУ МВС 
України в м. Киє-

ві,13.06.2002

0,0

2 30.07.2013 Загальні Збори 
Учасників

призначено в.о. Генерального 
директора

- Штиюк Вадим 
Адамович

АС 260680, виданий 
Рожищенським РВ УМВС 

України в Волинській обл., 
29.051997

0,0

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій 
інформації

Посада керівника емітента    В.о.Генерального директора 

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента   Гладишев Андрій Сергійович

МП.      02.08.2013р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю «КРАй2»

Особлива інформація 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  35231874
Повне найменування емітента:  Товариство з обмеженою 
 відповідальністю «Край-2»
Скорочене найменування емітента (за наявності):  ТОВ «Край-2»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:  Товариство з обмеженою 
 відповідальністю
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:  09000
Область:  Київська
Район:  Сквирський 
Населений пункт:  Сквира
Вулиця:  Леніна
Будинок:  22
Корпус: 
Офіс / квартира: 
Міжміський код та телефон емітента:  444961397
Номер факсу емітента:  444961317
Веб-сайт емітента:  krai.ua
Найменування дії, 
щодо якої розкривається інформація:  Інформація про факти 
 лістингу / делістингу цінних паперів 
 на фондовій біржі 

Дата дії, щодо якої розкривається інформація 
(день, місяць, рік):  01.08.2013
01.08.2013 року ПАТ «Фондова біржа»ПФТС» прийнято рішення про переведення відсот-

кових іменних облігацій серії В ТОВ»Край-2» з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня ліс-
тингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку. 

Підставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,а саме не відповід-
ність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. 

Дата рішення -01.08.2013 за №01\2013\5 ПАТ «Фондова біржа «ПФТС», облігації серії В, 
іменні відсоткові,незабезпечені,бездокументарні,номінальною вартістю 1000,0 грн в кількос-
ті 60 000 штук, тікер OKRAIB, ISIN- UA 4000148035 

Співвідношення частки облігацій, які виключені з лістингу до загальної кількості стано-
вить 100 відсотків. 

Дата реєстрації 16 жовтня 2012 року,реєстраційний № 247\2\12 ,Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку. 

Права, що надаються власникам: 
- право здійснювати викуп та продавати облігації особам, що вказані в переліку розміщення; 
- право отримувати відсотковий дохід у встановлені строки та номінальну вартість при 

погашенні; 
- право подавати Емітенту облігації для їх викупу відповідно до умов їх випуску; 
здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавсву та умовам розміщення. 
З 01 серпня 2013 року облігації серії В ТОВ «Край-2» не котируватимуться на фондовій 

біржі по причині їх делістингу згідно рішення ПАТ Фондова біржа «ПФТС» за №0108\2013\5 
від 01.08.2013 р.по причині невиконання п.5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа «ПФТС».

№ 
з/п

Дія 
(лістинг/ 
делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

айменування 
фондової біржі

Дата дії

Вид цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія

омінальна 
вартість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 
(тис. грн)

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 
вчинена 
дія (шт.)

Частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, яку 

складають цінні 
папери, щодо 
яких вчинена 
дія (відсотки)

Дата реєстрації 
випуску цінних 
паперів, щодо 

яких вчинена дія

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску 
цінних паперів, щодо 

яких вчинена дія

Найменування 
органу, що здійснив 

державну 
реєстрацію випуску 
цінних паперів, щодо 

яких вчинена дія

Тип, форма 
існування цінних 

паперів, щодо яких 
вчинена дія

1  делістинг ПАТ"Фондова 
біржа "ПФТС"

01.08.2013 облігації 1000 60000 120 16.10.2012 247\2\12 НКЦПФР відсотові, 
бездокументарні

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій 
інформації

Посада керівника емітента   В.о.Генерального директора 

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента   Гладишев Андрій Сергійович

МП.      02.08.2013р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Миколаївгаз»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Миколаївгаз"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05410263
1.4 Місцезнаходження емітента 54003, мiсто Миколаїв, Чигрина,159
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
1.6 Електронна поштова адреса емітента leon@mkgaz.mk.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.emitent.stockmarket.gov.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол  

№ 30/07-2013) прийнято рiшення припинити (вiдкликати) повноваження Голови Правлiння 
Товариства та дiю контракту з 31.07.2013р. Стегнiю Богдану Станiславовичу, паспорт серiї КН 
№ 634918, виданий 28.04.1998р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. 
Володiє 100 шт. простих iмених акцiй товариства. Непогашенї судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, на посадi Голови правлiння ПАТ «Миколаївгаз» перебуває з 
08.02.2012 року.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення припинити (вiдкликати) повноваження Члена Правлiння Товариства 
та дiю трудового контракту з 31.07.2013 року Першиому заступнику голови правлiння - го-
ловному iнженеру Покотилову Володимиру Антоновичу, паспорт серiї ЕО № 177336, виданий 
10.07.1995р. Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi. часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
сає, на посадi члена правлiння перебуває з 23.05.2012р.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення припинити (вiдкликати) повноваження Члена Правлiння Товариства 
та дiю трудового контракту з 31.07.2013 року заступнику голови правлiння з питань облiку та 
реалiзацiї газу Лiстовiй Iринi Iванiвнi, паспорт серiї АК № 1664715, виданий 02.12.1999р. 
Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiйй областi. часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не сає, 
на посадi члена правлiння перебуває з 23.05.2012р.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення припинити (вiдкликати) повноваження Члена Правлiння Товариства 
та дiю трудового контракту з 31.07.2013 року заступнику голови правлiння з питань економiки 
i фiнансiв Удоду Володимиру Володимировичу, паспорт серiї КН № 661197, виданий 
16.05.1998р. Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавськiйй областi. часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не сає, 
на посадi члена правлiння перебуває з 23.05.2012р.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення припинити (вiдкликати) повноваження Члена Правлiння Товариства 
та дiю трудового контракту з 31.07.2013 року заступнику голови правлiння з юридичних пи-
тань Байдi Вiктору Васильовичу, паспорт серiї СН № 661074, виданий 22.01.1998р. 
Залiзничним РУГУ УМВС України в мiстi Києвi часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не сає, на посадi члена 
правлiння перебуває з 23.05.2012р.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення припинити (вiдкликати) повноваження Члена Правлiння Товариства 
та дiю трудового контракту з 31.07.2013 року заступнику голови правлiння з економiчної без-
пеки Подзiгуну Анатолiю Володимировичу, паспорт серiї ЕО № 035828, виданий 21.01.1998р. 

Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївськiйй областi. часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не сає, на 
посадi члена правлiння перебував з 23.05.2012р.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення обрати Головою Правлiння Товариства з 01.08.2013 року строком 
на 3 (три) роки Стегнiя Богдана Станiславовича, паспорт серiї КН № 634918, виданий 
28.04.1998р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiйй областi. часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Працював на посадi Голови Правлiння ПАТ «Миколаївгаз» з 08.02.2012р. по 
31.07.2013р.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення обрати Членом Правлiння Товариства з 01.08.2013 року строком на 
3 (три) роки Першого заступника голови правлiння - головного iнженера Покотилова Воло-
димира Антоновича, паспорт серiї ЕО № 177336, виданий 10.07.1995р. Первомайським МВ 
УМВС України в Миколаївськiйй областi. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнє мiсце роботи - 
вiйськова служба в органах КДБ - СБУ на офiцiйних посадах. з 05.08.1999р. працює в ПАТ 
«Миколаївгаз», з 03.11.2008р. - на посадi головного iнженера.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення обрати Членом Правлiння Товариства з 01.08.2013 року строком на 
3 (три) роки заступника голови правлiння з постачання i облiку газу Лiстову Iрину Iванiвну, 
паспорт серiї АК № 664715, виданий 02.12.1999р. Красногвардiйським РВ УМВС України в 
Миколаївськiйй областi. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнє мiсце роботи --=  
ПАТ «Днiпропетровськгаз». з 12.03.2012р. працює в ПАТ «Миколаївгаз» на посадi заступника 
голови правлiння з питань облiку та реалiзацiї газу.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення обрати Членом Правлiння Товариства з 01.08.2013 року строком на 
3 (три) роки заступника голови правлiння з фiнансово - економiчних питань Удода Володими-
ра Володимировича, паспорт серiї КН № 661957, виданий 16.05.1998р. Кременчуцьким РВ 
УМВС України в Полтавськiйй областi. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнє мiсце роботи - ВАТ 
«Миколаївська теплоелектроцентраль». з 01.03.2012р. працює в ПАТ «Миколаївгаз» на посадi 
заступника голови правлiння з питань економiки та фiнансiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення обрати Членом Правлiння Товариства з 01.08.2013 року строком на 
3 (три) роки заступник голови правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв 
Гранатурова Андрiя Юрiйовича, паспорт серiї ЕО № 686319, виданий 25.02.1999р. Заводським 
РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiйй областi. часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнє мiсце ро-
боти - ТОВ «Вiалiтстрой». з 30.04.2010р. працює в ПАТ «Миколаївгаз», на посадi заступника 
голови правлiння - з 01.11.2010р.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Миколаївгаз» вiд 30.07.2013р. (протокол №30/07-
2013) прийнято рiшення обрати Членом Правлiння Товариства з 01.08.2013 року строком на 
3 (три) роки заступника голови правлiння з питань економiчної безпеки Подзiгуна Анатолiя 
Володимировичча, паспорт серiї ЕО № 035828, виданий 19.10.1995р. Вознесенським МРВ 
УМВС України в Миколаївськiйй областi. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнє мiсце роботи - 
служба в органах МВС України. з 16.11.2011р. працює в ПАТ «Миколаївгаз» на посадi заступ-
ника голови правлiння з питань економiчної безпеки.

3. Підпис
Голова правлiння Стегнiй Богдан Станiславович підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФiКАЦiЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСТАР» (далі – «емітент») 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21673832
1.4. Місцезнаходження емітента: 03110, Україна, м. Київ, проспект Червонозоря-

ний,  б.  51
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 209 00 70, (044) 232 21 84
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@kyivstar.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.kyivstar.ua/kh/about/about/partners/issuers/
1.8. Вид особливої інформації: відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III Положення (зміна складу посадових 
осіб емітента). 

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 05.08.2013 р.: 
1) Повноваження п. Ібрагіма Мохамеда Мохамеда Хассанеіна Карама в якості члена на-

глядової ради припинено. 
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи в якості члена наглядо-

вої ради здійснено на підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на 
підставі статуту.

Зміни в персональному складі наглядової ради пов'язані з ініціативою відкликати пов-
новаження п. Карама акціонерами емітента, за поданням яких він призначався на посаду 
члена наглядової ради. 

Розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0%.

Інформація про наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: не-
має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.02.2013 р. до 05.08.2013 р.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
2) П. Бориса Олександровича Долгушина призначено на посаду члена наглядової ради.
Призначення посадової особи на посаду члена наглядової ради здійснено на підставі рі-

шення загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на підставі статуту.
Зміни у персональному складі наглядової ради пов'язані з відкликанням повноважень п. 

Ібрагіма Мохамеда Мохамеда Хассанеіна Карама в якості члена наглядової ради за ініціати-
вою акціонерів, за поданням яких він призначався на цю посаду. 

Інформація про розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0 %.
Інформація про наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: не-

має.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з червня 2012 р. і до тепе-

рішнього часу - старший менеджер з бізнес контролю, злиттів та поглинань, ВимпелКом 
Холдінгз Б.В., Нідерланди; 2010-2012 - керівник фінансового департаменту, акціонерне 
товариство «ДжиТЕЛ-Мобайл», В'єтнам; 2004-2010 - працював на різних посадах, включа-
ючи посади провідного менеджера з питань фінансової інтеграції та керівника підрозділу з 
розробки бізнес-процесів, в ВАТ «Вимпел-Комунікації», Російська Федерація; до приходу в 
ВАТ «Вимпел-Комунікації» працював економістом в ВАТ «ТЕЛТА», Російська Федерація.

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Президент  І.В. Литовченко
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Річна інформація емітента 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Новомосковський 

ремонтно-механічний завод»;
1.2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 51217, Дніпропетровська, Новомосковський, смт. 

Меліора тивне, вул. Заводська, буд. 2;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01033303;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 370-63-73;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 № 429928;
1.7. Дата державної реєстрації: 05.08.1993 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації:01033303.infosite.com.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва 

(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 14318,20 14318,20
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6708,20 6708,20
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 846,50 846,50
Сумарна дебіторська заборгованість 5655,80 5655,80
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,80 25,80
Власний капітал -51,30 -51,30
Статутний капітал 1081,40 1081,40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5474,10 -5474,10
Довгострокові зобов’язання 4215,80 4215,80
Поточні зобов’язання 10153,70 10153,70
Чистий прибуток (збиток) 0,00 0,00
Вартість чистих активів -51,30 -51,30

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління:
Посадові особи:
Голова правління. Куницький Володимир Ілліч. Рік народження: 1955. Освіта: вища. Стаж 

керівної роботи (років): 25. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ»,  Голова Нагля-
дової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює керівництво 
поточною діяльністю Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член правління. Щербань Ігор Михайлович. Рік народження: 1957. Освіта: вища. Стаж ке-
рівної роботи (років): 20. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», Голова правління. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не отриму-
вала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює керівництво поточною 
діяльністю Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член правління. Ковіка Микола Данилович. Рік народження: 1937. Освіта: вища. Стаж ке-
рівної роботи (років): 30. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», член правління. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не отриму-
вала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює керівництво поточною 
діяльністю Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Голова Наглядової ради. Баннік Юрій Олександрович. Рік народження: 1933. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 40. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», член На-
глядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни. Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль 
за діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Когадєєв Сергій Анатолійович. Рік народження: 1958. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 25. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ»,  член На-
глядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни. Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль 
за діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Солнцев Ігор Анатолійович. Рік народження: 1959. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 22. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», член На-
глядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни. Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль 
за діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Подимська Людмила Валеріївна. Рік народження: 1964. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 20. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», го-
лова Ревізійної комісії. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини. Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює 
контроль за діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Куницький Сергій Володимирович. Рік народження: 1979. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ»,  член 
Правління. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль за 
діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Голова Ревізійної комісії. Голуб Людмила Ігорівна. Рік народження: 1973. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ТОВ «Мультітрейд», юрист - консульт. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не отриму-
вала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль та перевірки 
ведення бухгалтерського обліку Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Ревізійної комісії. Товариство з обмеженою відповідальністю «Мультітрейд». Код за 
ЄДРПОУ: 24987608. Рік народження: 0. Освіта: д/в. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня 
посада: д/в. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль 
та перевірки ведення бухгалтерського обліку Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно 
до Статуту. 

Член Ревізійної комісії. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЮСТАС». 
Код за ЄДРПОУ: 32688328. Рік народження: 0. Освіта: д/в. Стаж керівної роботи (років): 0. По-
передня посада: д/в. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює 
контроль та перевірки ведення бухгалтерського обліку Товариства. Виконує інші обов`язки 
відповідно до Статуту. 

Головний бухгалтер. Сулімко Тамара Олексіївна. Рік народження: 1953. Освіта: вища. Стаж 
керівної роботи (років): 27. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», бухгалтер. По-
садова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не отримувала 
винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює ведення бухгалтерського 
обліку Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:
Голова правління. Куницький Володимир Ілліч. Кількість акцій: 800326. У відсотках: 

18,502081. 
Член правління. Щербань Ігор Михайлович. Кількість акцій: 2645. У відсотках: 0,061148. 
Член правління. Ковіка Микола Данилович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000. 
Голова Наглядової ради. Баннік Юрій Олександрович. Кількість акцій: 1170219. У відсо-

тках: 27,053334. 
Член Наглядової ради. Когадєєв Сергій Анатолійович. Кількість акцій: 5293. У відсотках: 0,122365. 
Член Наглядової ради. Солнцев Ігор Анатолійович. Кількість акцій: 10. У відсотках: 0,000231. 
Член Наглядової ради. Подимська Людмила Валеріївна. Кількість акцій: 4. У відсотках: 

0,000092. 
Член Наглядової ради. Куницький Сергій Володимирович. Кількість акцій: 10. У відсотках: 

0,000231. 
Голова Ревізійної комісії. Голуб Людмила Ігорівна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000. 
Член Ревізійної комісії. Товариство з обмеженою відповідальністю «Мультітрейд». Юри-

дична особа. Кількість акцій: 1. У відсотках: 0,000023. 
Член Ревізійної комісії. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЮСТАС». 

Юридична особа. Кількість акцій: 3. У відсотках: 0,000069. 
Головний бухгалтер. Сулімко Тамара Олексіївна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.
Засновники емітента:
Фонд державного майна України. Код за ЄДРПОУ: д/в. Місцезнаходження: Україна, д/в, 

Дніпропетровська, д/в, д/в, д/в. 0,000000%.
4. Інформація про цінні папери емітента

Акції. Дата реєстрації випуску: 23.12.2011 р. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 
79/04/1/11. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Дніпропетровське територіальне 
управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Міжнародний ідентифіка-
ційний номер: д/в. Тип цінного папера: Акція проста документарна іменна. Форма існування та 
форма випуску: Документарні іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 
4325600. Загальна номінальна вартість (грн.): 1081400,00. Частка у статутному капіталі (у від-
сотках): 100,000000. Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами не здійснювалась. 
Факт лістінгу відсутній. Додаткова емісія акцій не планується.

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

Зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній сис-
темі України, не відбувалась.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 26.12.2011 р. Кворум зборів (%): 

64,530000. 
1.Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2.Обрання лічильної комісії.
3.Про приведення організаційно-правової форми Товариства у відповідність до вимог За-

кону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування Товариства.
4.Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокумен-

тарну форму існування.
5.Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дема-

теріалізацію акцій.
6.Про затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що 

дематеріалізуються.
7. Про затвердження зберігача, у якого відкриватимуться рахунки у цінних паперах влас-

никам акцій.
8. Про припинення (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних акційних 

паперів, укладеного з ТОВ «Велта», та визначення дати припинення ведення реєстру.
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у зв’язку з при-

веденням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом 
викладення його у новій редакції.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства («Про загальні збори акціонерів това-
риства», «Про Наглядову раду товариства», «Про виконавчий орган товариства», «Про Реві-
зійну комісію товариства»).

11. Відкликання та обрання Голови та членів правління Товариства.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
В И С Н О В О К 

незалежної аудиторської фірми щодо фінансових звітів за 2011 рік 
ВАТ «Новомосковський ремонтно-механічний завод»

 (Ідентифікаційний код 01033303)
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На виконання вимог ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІГМА-ІНВЕСТ», 
(код ЄДРПОУ 33972089, код ЄДРІСІ 133315) (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «СІГМА-ІНВЕСТ»), від імені, в 
інтересах і за рахунок якого діє ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами) Серія АД № 034458 від 11.07.2012 р., строк дії ліцензії з 11.07.12 р. необме-
жений.) повідомляє про намір придбати значний пакет акцій Публічного акціонерного товариства 
«Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (код ЄДРПОУ 02424856), місцезнаходження: 
28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, Проспект будівельників, буд. 40.

ПАТ «ЗНВКІФ «СІГМА-ІНВЕСТ» акціями ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних па-
перів» - не володіє.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕ-
МІЯ ІНВЕСТМЕНТС» має намір придбати від імені, в інтересах та за рахунок ПАТ «ЗНВКІФ 
«СІГМА-ІНВЕСТ» значний пакет акцій ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» 
у кількості 1 241 116 штук простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 1 799 
618,20 грн, що становить 31,1618 % статутного капіталу ПАТ «Олександрійська фабрика 
діаграмних паперів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «КОМІНМЕТ», 

юридична особа, зареєстрована Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської 
ради, реєстраційний № 1 224 102 0000 025922 від 19.04.2006 р., ЄДРПОУ 34364937, міс-
цезнаходження – Україна, 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 7, кім.9, цим 
повідомляє про свій намір придбати 10 і більше відсотків простих акцій (значний пакет 
акцій).

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРО-
ВОГО ПОКРИТТЯ «КОМІНМЕТ», код за ЄДРПОУ 34364544, з місцезнаходженням за адре-
сою: 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Артюшенка, буд. 3, кім.21 (далі Товариство).

Відомості про акції Товариства, які має намір придбати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «КОМІНМЕТ»:

- вид акцій (із зазначенням типу) – прості іменні акції;
- номінальна вартість – 1000,00 грн.;
- кількість акцій, які має намір придбати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІ-

ПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «КОМІНМЕТ» - 450 штук, що становить 100 % від 
загальної кількості акцій Товариства.

На cьогодні ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД «КОМІНМЕТ» акціями Товариства не володіє.

Інформація про аудиторську фірму
ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Дніпроконсульт». Ідентифікаційний код 24600006
Державну реєстрацію юридичної особи проведено 18.02.1997 р. Виконавчим комітетом 

Дніпропетровської міської ради за адресою: 49106, м. Дніпропетровськ, пр.Героїв, 35, к.264 
(номер запису 1 224 120 0000 04777), Свідоцтво Серія А00 № 404703.

Фактичне місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к.415. 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1731 видано Ауди-

торською палатою України (АПУ) 26.01.2001 р. рішенням № 98, продовжено рішенням АПУ 
№ 221/3 від 04.11.2010 р. до 04.11.2015 р.

Аудитор: Гаврилова О.М., Сертифікат аудитора серії А № 005521 видано рішенням АПУ 
№ 125 від 22.07.2003 р., продовжено до 22.07.2018 р. рішенням АПУ № 274 від 19.07.2013 р.

Інформація про аудиторську перевірку
Перевірено фінансові звіти товариства за 2011 рік у складі: 
- «Баланс на 31.12.2011 р.» (форма № 1-м) з валютою 14 318,2тис. грн.;
- «Звіт про фінансові результати за 2011 рік» (форма № 2-м).
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації в зазначених 

звітах відповідно до законодавчих та нормативних актів України несе керівництво товари-
ства. Відповідальність охоплює: розробку та використання внутрішнього контролю стосовно 
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих ви-
кривлень внаслідок шахрайства або помилки: вибір та застосування відповідної облікової 
політики, а також облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах. 

Аудитори несуть відповідальність за наданий висновок щодо фінансових звітів на основі 
результатів перевірки, яку проведено відповідно до вимог законодавства України стосовно 
бухгалтерського обліку, фінансової звітності, регулювання ринку цінних паперів, аудитор-
ської діяльності та інше, з елементами МСА, прийнятих в Україні в якості національних.

Аудиторську перевірку заплановано та здійснено з дотримання етичних вимог, з метою 
одержання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень, для 
чого зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, 
розкритих в документах та звітах, суттєвих оцінок, підготовлених керівництвом товариства, 
оцінку відповідності застосованих керівництвом принципів бухгалтерського обліку, викорис-
таної облікової політики, прийнятність облікових оцінок нормативним вимогам щодо органі-
зації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також оцінку загального представлення 
фінансових звітів, відповідності їх показників даним регістрів бухгалтерського обліку без 
здійснення процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації. 

Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають достатньо 
обгрунтовану підставу для висловлення професійного судження та власної думки стосовно 
фінансових звітів товариства та складання умовно-позитивного аудиторського висновку.

49000, м. Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к.415. Тел. (056) 744-54-76, факс (056) 744-30-52, 
п/р 26008310058201 в АКБ «Новий» м. Дніпропетровська, МФО 305062, код ЄДРПОУ 24600006, 
Електронна пошта E-mail: gavrilova_elena@i.ua.

В и с н о в о к
Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку, на нашу думку, від-

повідають встановленим П(С)БО, іншій законодавчій та нормативній базі з питань бухгалтер-
ського обліку в Україні. 

Перевірені фінансові звіти, показники яких узгоджені між собою, складені згідно до об-
раної концептуальної основи, відповідних П(С)БО та вимог діючого законодавства України.

Інформацію:
за видами активів в сумі 14 318,2 тис. грн.; 
про зобов’язання товариства в сумі 14 369,5 тис. грн.;
про власний капітал товариства в сумі (51,3) тис. грн. 
у всіх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, відповідно до П(С)БО.
Вартість чистих активів станом на 31.12.2011 року має від’ємний показник та складає 

51,3 тис. грн., при статутному капіталі 1081,4 тис. грн., та не відповідає вимогам законодав-
ства у всіх суттєвих аспектах, відповідно до П(С)БО. 

 На нашу думку, твердження управлінського персоналу товариства про те, що ста-
тутний капітал станом на 31.12.2011 р. в сумі 1 081,4 тис. грн. сплачений у встановлені 
законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного зако-
нодавства. 

В перевіряємому періоді товариство основним видом фінансово-господарської діяль-
ності не займалось. Інші операційні доходи та витрати склали відповідно по 1 тис. грн. Тобто, 
товариство в перевіряємому періоді а ні прибутків, а ні збитків не мало. 

Балансовий збиток станом на 31.12.2011 року складає 5 474,1 тис. грн. 
Зобов’язань за іпотечними цінними паперами товариство немає.
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінан-

сово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних па-
перів, визначених п.1 ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» присутня:

Ухвалою від 22.09.2011 р. порушено справу №24/5005/12473/2011про банкрутство ВАТ 
«Новомосковський ремонтно - механічний завод» за заявою Новомосковської об’єднаної 
ДПІ у Дніпропетровській області - ухвалою від 25.10.2011 р.провадження по справі 
№24/5005/12473/2011-припинено.

Ухвалою від 17.11.2011 р. порушено справу №38/5005/16080/2011 про банкрутство ВАТ 
«Новомосковський ремонтно - механічний завод» за заявою Новомосковської об’єднаної 
ДПІ у Дніпропетровській області - ухвалою від 10.01.2012 р. провадження по справі 
№38/5005/16080/2011 - припинено.

26.12.2011 р. відбулась зміна складу посадових осіб.
Директор О.М.Гаврилова

Бухгалтер-експерт О.Ф.Федько
 31 липня 2013 р. м. Дніпропетровськ

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюдненняе - 06.08.2013 р.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Куницький Володимир Ілліч

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛОВВАЖМАШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Словважмаш»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00210594;
1.4. Місцезнаходження: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Заводська, 2;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: тел. (06262) 66-81-00, факс (06262) 66-81-10;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: postmaster@sztm.donbass.com;
1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується для розкриття 

інформації: http://sztm-ua.com;
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» 31/07/2013 

(Протокол №4 від 31/07/2013) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товари-
ства, а саме:

- з 31/07/2013 року припинені повноваження голови Правління ПАТ «Словважмаш» Хар-
ченка Володимира Володимировича. Перебував на посаді голови Правління з 31/08/2012 
року (протягом 11 місяців). Харченко В.В. володіє акціями ПАТ «Словважмаш» в кількості 
1 шт. (0,000000025% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних;

- з 01/08/2013 року призначено виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ 
«Словважмаш» Кузнецова Владислава Африкановича. Строк на який призначено осо-
бу – до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інженер – конструктор, провідний 
інженер, начальник цеху, начальник ПЕВ, заступник директора з виробництва. Акціями 
ПАТ «Словважмаш» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних.

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

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

В.о. голови правління Кузнецов В.А.
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
за 2012 рік

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

ремонтно-механічний завод»;
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 51217, Дніпропетровська, Новомосковський, смт. Мелі-

оративне, вул. Заводська, буд. 2;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01033303;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 370-63-73;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ № 435966;
1.7. Дата державної реєстрації: 05.08.1993 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 01033303.infosite.com.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 14318,20 14318,20
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6708,20 6708,20
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 846,50 846,50
Сумарна дебіторська заборгованість 5655,80 5655,80
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,80 25,80
Власний капітал -51,30 -51,30
Статутний капітал 1081,40 1081,40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5474,10 -5474,10
Довгострокові зобов’язання 4215,80 4215,80
Поточні зобов’язання 10153,70 10153,70
Чистий прибуток (збиток) 0,00 0,00
Вартість чистих активів -51,30 -51,30

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління:
Посадові особи:
Голова правління. Куницький Володимир Ілліч. Рік народження: 1955. Освіта: вища. Стаж 

керівної роботи (років): 25. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ»,  Голова Нагля-
дової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює керівництво 
поточною діяльністю Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член правління. Щербань Ігор Михайлович. Рік народження: 1957. Освіта: вища. Стаж ке-
рівної роботи (років): 20. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», Голова правління. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не отриму-
вала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює керівництво поточною 
діяльністю Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член правління. Ковіка Микола Данилович. Рік народження: 1937. Освіта: вища. Стаж ке-
рівної роботи (років): 30. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ»,член правління. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не отриму-
вала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює керівництво поточною 
діяльністю Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Голова Наглядової ради. Баннік Юрій Олександрович. Рік народження: 1933. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 40. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», член На-
глядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни. Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль 
за діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Когадєєв Сергій Анатолійович. Рік народження: 1958. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 25. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ»,  член На-
глядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни. Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль 
за діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Солнцев Ігор Анатолійович. Рік народження: 1959. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 22. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», член На-
глядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни. Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль 
за діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Подимська Людмила Валеріївна. Рік народження: 1964. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 20. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», го-
лова Ревізійної комісії. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини. Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює 
контроль за діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Куницький Сергій Володимирович. Рік народження: 1979. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ»,  член 
Правління. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Не отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль за 
діяльністю Правління Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Голова Ревізійної комісії. Голуб Людмила Ігорівна. Рік народження: 1973. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ТОВ «Мультітрейд», юрист - консульт. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не отриму-
вала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль та перевірки 
ведення бухгалтерського обліку Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Ревізійної комісії. Товариство з обмеженою відповідальністю «Мультітрейд». Код за 
ЄДРПОУ: 24987608. Рік народження: 0. Освіта: д/в. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня 
посада: д/в. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не 
отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль та пере-
вірки ведення бухгалтерського обліку Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Ревізійної комісії. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЮСТАС». Код 
за ЄДРПОУ: 32688328. Рік народження: 0. Освіта: д/в. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня 

посада: д/в. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не 
отримувала винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює контроль та пере-
вірки ведення бухгалтерського обліку Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Головний бухгалтер. Сулімко Тамара Олексіївна. Рік народження: 1953. Освіта: вища. Стаж 
керівної роботи (років): 27. Попередня посада: ВАТ «Новомосковський РМЗ», бухгалтер. По-
садова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Не отримувала 
винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: здійснює ведення бухгалтерського 
обліку Товариства. Виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:
Голова правління. Куницький Володимир Ілліч. Кількість акцій: 800326. У відсотках: 18,502081. 
Член правління. Щербань Ігор Михайлович. Кількість акцій: 2645. У відсотках: 0,061148. 
Член правління. Ковіка Микола Данилович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000. 
Голова Наглядової ради. Баннік Юрій Олександрович. Кількість акцій: 1170219. У відсотках: 

27,053334. 
Член Наглядової ради. Когадєєв Сергій Анатолійович. Кількість акцій: 5293. У відсотках: 0,122365. 
Член Наглядової ради. Солнцев Ігор Анатолійович. Кількість акцій: 10. У відсотках: 0,000231. 
Член Наглядової ради. Подимська Людмила Валеріївна. Кількість акцій: 4. У відсотках: 0,000092. 
Член Наглядової ради. Куницький Сергій Володимирович. Кількість акцій: 10. У відсотках: 0,000231. 
Голова Ревізійної комісії. Голуб Людмила Ігорівна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000. 
Член Ревізійної комісії. Товариство з обмеженою відповідальністю «Мультітрейд». Юри-

дична особа. Кількість акцій: 1. У відсотках: 0,000023. 
Член Ревізійної комісії. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЮСТАС». 

Юридична особа. Кількість акцій: 3. У відсотках: 0,000069. 
Головний бухгалтер. Сулімко Тамара Олексіївна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.
Засновники емітента:
Фонд державного майна України. Код за ЄДРПОУ: д/в. Місцезнаходження: Україна, д/в, 

Дніпропетровська, д/в, д/в, д/в. 0,000000%.
4. Інформація про цінні папери емітента

Акції. Дата реєстрації випуску: 23.12.2011 р. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 
79/04/1/11. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Дніпропетровське територіальне 
управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Міжнародний ідентифі-
каційний номер: UA4000137368. Тип цінного папера: Акція проста бездокументарна іменна. 
Форма існування та форма випуску: Бездокументарні іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25. 
Кількість акцій (штук): 4325600. Загальна номінальна вартість (грн.): 1081400,00. Частка у 
статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Протягом звітного періоду торгівля цінними 
паперами не здійснювалась. Факт лістінгу відсутній. Додаткова емісія акцій не планується.

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

Особу, яка веде облік прав власності на цінні папери у депозитарній системі змінено у 
зв`язку з переведенням акцій у бездокументарну форму існування.

6. Інформація про загальні збори
Збори у звітному періоді не проводились.

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
В И С Н О В О К 

незалежної аудиторської фірми щодо фінансових звітів за 2012 рік 
ПАТ « Новомосковский РМЗ» (Ідентифікаційний код 01033303)

Інформація про аудиторську фірму:
ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Дніпроконсульт». Ідентифікаційний код 24600006
Державну реєстрацію юридичної особи проведено 18.02.1997 р. Виконавчим комітетом Дні-

пропетровської міської ради за адресою: 49106, м. Дніпропетровськ, пр.Героїв, 35, к.264 (номер 
запису 1 224 120 0000 04777), Свідоцтво Серія А00 № 404703. Фактичне місцезнаходження: 
49000, м. Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к.415. Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів 
аудиторської діяльності № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001 р. рі-
шенням № 98, продовжено рішенням АПУ № 221/3 від 04.11.2010 р. до 04.11.2015 р.

Аудитор: Гаврилова О.М., Сертифікат аудитора серії А № 005521 видано рішенням АПУ 
№ 125 від 22.07.2003 р., продовжено до 22.07.2018 р. рішенням АПУ № 274 від 19.07.2013 р.

Інформація про аудиторську перевірку:
Перевірено фінансові звіти товариства за 2012 рік у складі: 
- «Баланс на 31.12.2012 р.» (форма № 1-м) з валютою 14 318,2 тис. грн.;
- «Звіт про фінансові результати за 2012 рік» (форма № 2-м).
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації в зазначених зві-

тах відповідно до законодавчих та нормативних актів України несе керівництво товариства. 
Відповідальність охоплює: розробку та використання внутрішнього контролю стосовно під-
готовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки: вибір та застосування відповідної облікової політики, а 
також облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах. 

Аудитори несуть відповідальність за наданий висновок щодо фінансових звітів на основі 
результатів перевірки, яку проведено відповідно до вимог законодавства України стосовно 
бухгалтерського обліку, фінансової звітності, регулювання ринку цінних паперів, аудитор-
ської діяльності та інше, з елементами МСА, прийнятих в Україні в якості національних.

Аудиторську перевірку заплановано та здійснено з дотримання етичних вимог, з метою 
одержання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень, для 
чого зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, 
розкритих в документах та звітах, суттєвих оцінок, підготовлених керівництвом товариства, 
оцінку відповідності застосованих керівництвом принципів бухгалтерського обліку, викорис-
таної облікової політики, прийнятність облікових оцінок нормативним вимогам щодо органі-
зації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також оцінку загального представлення 
фінансових звітів, відповідності їх показників даним регістрів бухгалтерського обліку без 
здійснення процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації. 

Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають достатньо 
обгрунтовану підставу для висловлення професійного судження та власної думки стосовно 
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фінансових звітів товариства та складання умовно- позитивного висновку.
В и с н о в о к

Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку, на нашу думку, від-
повідають встановленим П(С)БО, іншій законодавчій та нормативній базі з питань бухгалтер-
ського обліку в Україні. 

49000, м. Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к. 415. Тел. (056) 744-54-76, факс (056) 744-30-52
п/р 26008310058201 в АКБ «Новий» м. Дніпропетровська, МФО 305062, код ЄДРПОУ 24600006

Електронна пошта E-mail: gavrilova_elena@i.ua
Перевірені фінансові звіти, показники яких узгоджені між собою, складені згідно до об-

раної концептуальної основи, відповідних П(С)БО та вимог діючого законодавства України, 
відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2012 р. 

Інформацію:
за видами активів в сумі 14 318,2 тис. грн.; 
про зобов’язання товариства в сумі 14 369,5 тис. грн.;
про власний капітал товариства в сумі (51,3) тис. грн. 
у всіх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, відповідно до П(С)БО.
Вартість чистих активів станом на 31.12.2012 року має від’ємний показник, складає (51,3) 

тис. грн. при статутному капіталі 1 081,4 тис. грн. та не відповідає вимогам законодавства.
 На нашу думку, твердження управлінського персоналу товариства про те, що статутний 

капітал станом на 31.12.2012 р. в сумі 1 081,4 тис. грн. сплачений у встановлені законодав-
ством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства.

В перевіряємому періоді товариство фінансово- господарську діяльність не здійснюва-
ло, звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма № 2) показників не має.

Доходи товариства в звітному періоді відсутні.
Витрати товариства в звітному періоді відсутні.
А ні прибутку, а ні збитку за 2012 товариство не має.
В результаті проведеної аудиторської перевірки, на підставі наданих фінансових звітів 

ПАТ «Новомосковський РМЗ» підготовлених згідно Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в Україні (надалі - П(С)БО), а не згідно вимог змін до Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» № 996- ХІV від 16.07.1999 р. (зі змінами 
та доповненнями) про введенння на території України Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), а також Постановою Уряду від 30.11.2011 р. № 1223 про внесення змін у 
Порядок надання фінансової звітності, затвердженої постановою КМУ від 28.02. 2000 р. № 
419 та, згідно Порядка ГКЦПФР № 981 (п. 17 ч. IV), Порядка ГКЦПФР № 1780 (п.2 р.1), де 
публічні акціонерні товариства та інші фінансові установи повинні формувати та надавати 
фінансову звітність з застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) -

підприємство не надало фінансові звіти, згідно вищевказаних вимог.
Згідно з вимогами ГКЦПФР: «ПАТ додатково розкривають інформацію про свою діяль-

ність на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку» (лист ГКЦПФР № 378).
У зв’язку з обмеженням фінансово-господарської діяльності підприємства, перехід на 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) підприємством ПАТ «Новомосковський 
РМЗ» не здійснено. 

Таким чином, нами була перевірена фінансова звітність ПАТ «Новомосковський РМЗ», яка 
підготовлена згідно з вимогами, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Зобов’язань за іпотечними цінними паперами товариство немає.
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінан-

сово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних па-
перів, визначених п.1 ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», відсутня. 

Директор О.М.Гаврилова
 31 липня 2013 р. м. Дніпропетровськ

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення - 06.08.2013 р.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Куницький Володимир Ілліч

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САНАТОРІЙ «САКРОПОЛЬ»,

код ЄДРПОУ: 31733380;
Адреса: 96500, АР Крим, м. Саки, вул. Курортна, 14, 
Тел. (06563) 2-74-94; 
E-mail: sakropol@mail.ru;
Адреса сторінки в мережі Інтернет: sakropol.com.ua;

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Дата вчинення дії: 02.08.2013 р. Текст Повідомлення: Посадова особа Головний бухгалтер 

Макшанова Олена Вікторівна (не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних) 
призначена безстроково з 05.08.2013 року згідно наказу директора Товариства від 02.08.2013 
року № 428-л. Часткою в статутному фонді емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Займала посаду головного бухгалтера ТОВ «Ювента».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Директор Юсупов Ахтем Білялович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів
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призначена безстроково з 05.08.2013 року згідно наказу директора Товариства від 02.08.2013 
року № 428-л. Часткою в статутному фонді емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Займала посаду головного бухгалтера ТОВ «Ювента».
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До відома акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО
МЕхАНІЧНИй ЗАВОД «МОДУЛЬ», місцезнаходження: Україна, 02099, 
м.  Київ, вул. Бориспільська, 9, повідомляє про те, що 10 вересня 2013 року о 10.00 год. 
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Ремонтно-механічний завод «Модуль», Код ЄДРПОУ 24592175, (надалі – Товариство/ 
ПрАТ «РМЗ «Модуль»).

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РМЗ «Мо-

дуль»;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про переведення випущених Товариством у документарній формі акцій на 

пред’явника в іменні акції та затвердження Протоколу рішення про переведення випуще-
них у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції (Додаток №1), що є 
невід’ємною частиною даного Протоколу;

4. Про затвердження та підписання Статуту Товариства в новій редакції;
5. Про виступ Товариства майновим поручителем по кредитному договору третьої 

особи;
6. Вирішення питання про передачу в іпотеку нерухомого майна Товариства;
7. Про надання повноважень директору Товариства щодо підписання Іпотечного до-

говору.
Позачергові загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнаходженням Това-

риства (кімната 205, 2-й поверх).
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 

ПрАТ  «РМЗ «Модуль», які призначені на 10 вересня 2013 року, відбудеться за місцезна-
ходженням Товариства (кім. 205, 2-й поверх) 10 вересня 2013 року з 09 години 40 хви-
лин по 09 годину 55  хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно 
до чинного законодавства), а представникам акціонерів – довіреність, засвідчену відпо-
відно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинно-
го законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  – 
04  вересня 2013 року.

Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із порядком денним 
загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 09:00 год. до 
12:00  год.

Телефон для довідок: (044) 2368131.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дирек

тор Ящинський Павло Анатолійович. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВ
ГАЗ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20413052
1.4. Місцезнаходження емітента: 12505, Житомирська область, м. Коростишів, 

вул.  Більшовицька, 55
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04130) 5-80-33, факс 5-80-33
1.6. Електронна поштова адреса емітента: korgaz@kr.zt.ukrtel.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: korostyshivgaz.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ «Коростишівгаз» від 

05.08.2013р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №8/13-01 від 
05.08.2013р.

Посадова особа Захарко Віталій Степанович (Паспорт: серія ВН № 149364 виданий 
31.07.2002р. Коростишівським РВ УМВС України в Житомирській обл.), який займав 
посаду Член Правління, звільнений. Володiє часткою в статутному капіталі емітента - 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 27.12.2007 до 05.08.2013.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ «Коростишівгаз» від 
05.08.2013р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №8/13-01 
від 05.08.2013р. 

Посадова особа Кондратюк Юрій Віталійович (Паспорт: серія ВМ № 369505 виданий 
16.07.1997р. Коростишівським РВ УМВС України в Житомирській обл.) призначений на 
посаду Член Правління ПАТ «Коростишівгаз». Володiє часткою в статутному капіталі 
емітента - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: строком на 5 років, згідно положення про Правління.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: виконавчий директор 
ПАТ »Коростишівгаз».

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Кузьменко Володимир Сергійович, 05.08.2013р.
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ПІФ «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІйНИй» ДВВТ
Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
Компанії

33835307

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 211545
Повне найменування інвестиційного 
фонду

Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО ФОНД 
ОБЛІГАЦІЙНИЙ» диверсифікованого виду 
відкритого типу

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Вид Інформації 2 - щоквартальна
Звітний рік 2013
Звітний квартал 2
Повідомлення станом на дату 30.06.2013
Вид ІСІ 03 - пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ 04 - відкритий безстроковий диверсифікований 

ІСІ
Повне найменування Компанії Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «ФІДО 
ІНВЕСТМЕНТС»

Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами): АЕ № 185335
Код території за КОАТУУ компанії з 
управління активами

8039100000

Територія (область) Компанії 80000 - м. Київ
Місцезнаходження Компанії вул. О.Гончара/Гоголівська, 76/2-А
Дата реєстрації випуску інвестиційних 
сертифікатів

05.04.2013

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів

№00329

Найменування органу, що зареєстрував 
випуск

НКЦПФР

Форма існування 2 - бездокументарна
Форма випуску 1 - Бездокументарні іменні
Спосіб розміщення випуску Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестицій-
ного сертифіката (грн.)

1 000,00 грн.

Загальна кількість інвестиційних 
сертифікатів (штук)

100000 шт.

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
Компанії

33835307

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 211545
Повне найменування інвестиційного 
фонду

Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО ФОНД 
ОБЛІГАЦІЙНИЙ» диверсифікованого виду 
відкритого типу

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Вид Інформації 2 - щоквартальна
Звітний рік 2013
Звітний квартал 2
Повідомлення станом на дату 30.06.2013
Вид ІСІ 03 - пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ 04 - відкритий безстроковий диверсифікований 

ІСІ
Тип юридичної особи компанія з управління активами - 1
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

33835307

Найменування юридичної особи ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: 
Ліцензія НКЦПФР на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами) АЕ №185335
Місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. О.Гончара/Гоголівська, 76/2-А
Тип юридичної особи зберігач цінних паперів - 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

21753123

Найменування юридичної особи ПАТ «УніКредит Банк»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: 
Ліцензія ДКЦПФР на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. АВ № 581078
Місцезнаходження юридичної 
особи

м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд.14А

Тип юридичної особи аудитор (аудиторська фірма) - 5
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

33298083

Найменування юридичної особи ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: 
Свідоцтво ДЦКПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку 
цінних паперів, АБ№001073
Місцезнаходження юридичної 
особи

м. Київ, вул. Фрунзе, буд.47, к.13

Інформацію про ПІФ «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ» ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» за 
І півріччя 2013 рік опубліковано в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної 
бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних па-
перів hwww.stockmarket.gov.uattp://www.stockmarket.gov.ua/db/kua/xml/kvreports/118/show 
від 30.07.2013

ПІФ «ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИх АКЦІй» ДВВТ
Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
Компанії

33835307

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 211544
Повне найменування інвестиційного фонду Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО 

ФОНД УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ» 
диверсифікованого виду відкритого типу

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Вид Інформації 2 - щоквартальна
Звітний рік 2013
Звітний квартал 2
Повідомлення станом на дату 30.06.2013
Вид ІСІ 03 - пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ 04 - відкритий безстроковий 

диверсифікований ІСІ
Повне найменування Компанії Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю «Компанія з управління активами 
«ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»

Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами): АЕ № 185335
Код території за КОАТУУ компанії з управління 
активами

8039100000

Територія (область) Компанії 80000 - м. Київ
Місцезнаходження Компанії вул. О.Гончара/Гоголівська, 76/2-А
Дата реєстрації випуску інвестиційних 
сертифікатів

05.04.2013

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів

№00328

Найменування органу, що зареєстрував 
випуск

НКЦПФР

Форма існування 2 - бездокументарна
Форма випуску 1 - Бездокументарні іменні
Спосіб розміщення випуску Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного 
сертифіката (грн.)

1 00,00 грн.

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів 
(штук)

1000000 шт.

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
Компанії

33835307

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 211544
Повне найменування інвестиційного 
фонду

Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО ФОНД 
УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ» диверсифікованого виду 
відкритого типу

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Вид Інформації 2 - щоквартальна
Звітний рік 2013
Звітний квартал 2
Повідомлення станом на дату 30.06.2013
Вид ІСІ 03- пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ 04 - відкритий безстроковий диверсифікований 

ІСІ
Тип юридичної особи компанія з управління активами - 1
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

33835307

Найменування юридичної особи ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: 
Ліцензія НКЦПФР на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами) АЕ №185335
Місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. О.Гончара/Гоголівська, 76/2-А
Тип юридичної особи зберігач цінних паперів - 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

21753123

Найменування юридичної особи ПАТ «УніКредит Банк»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: 
Ліцензія ДКЦПФР на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
–депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. АВ № 581078
Місцезнаходження юридичної 
особи

м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд.14А

Тип юридичної особи аудитор (аудиторська фірма) - 5
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

33298083

Найменування юридичної особи ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: 
Свідоцтво ДЦКПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку 
цінних паперів, АБ № 001073
Місцезнаходження юридичної 
особи

м. Київ, вул. Фрунзе, буд.47, к.13

Інформацію про ПІФ «ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ» ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТ-
МЕНТС» за І півріччя 2013 рік опубліковано в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної 
інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
ринок цінних паперів hwww.stockmarket.gov.uattp://www.stockmarket.gov.ua/db/kua/xml/
kvreports/117/show від 30.07.2013
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що прово
диться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як 
гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у 
документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, не
суть особи, що підписали ці документи.

1. Інформація про Емітента
1.1. Повне та скорочене найменування:
Повне найменування Емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ 

ЛІЗИНГ» (надалі — Товариство або Емітент). 
Скорочене найменування емітента: ТОВ «АТБ ЛІЗИНГ»
Код за ЄДРПОУ — 38240305
Місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 18/7. 
Телефон, факс: (044) 581-52-92; E-mail: atb_lizing@ukr.net 
1.2. Дані щодо державної реєстрації:
Товариство зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 

20.06.2012р., про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців за № 1 070 102 0000 046688. Протягом строку існування Емітента 
організаційно-правова форма та назва не змінювались.

1.3. Перелік засновників:
Засновниками при створенні Товариства були: 
Юридична особа — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВА ДІДЖИТАЛ»
Фізична особа — Громадянка України Мізернюк Ніна Василівна
1.4. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формуван

ня та компетенція згідно з установчими документами Емітента):
Витяг зі Статуту: « 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
7.1 Управління Товариством здійснюють:
– Загальні Збори Учасників;
– Директор Товариства.
– Ревізійна комісія.
7.2. Загальні збори Учасників.
7.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства. Правомочність 

Загальних Зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначають-
ся відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

З правом дорадчого голосу на Загальних Зборах можуть брати участь посадові особи То-
вариства.

Представники Учасників призначаються ними на постійній основі або на визначений строк. 
Учасник має право замінити свого Представника, попередивши про це письмово інших Учас-
ників Товариства. Повноваження Представника повинні бути підтверджені відповідним чином 
засвідченим дорученням. Учасник Товариства може передати свої повноваження на Загальних 
Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

7.2.2. Загальні Збори Учасників Товариства вирішують найважливіші питання його діяль-
ності. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників відноситься:

– визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та зві-
тів про їх виконання;

– затвердження Статуту Товариства, внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
– обрання та відкликання Директора Товариства; 
– затвердження річних результатів діяльності Товариства; 
– визначення порядку розподілу прибутків та покриття збитків;
– створення, реорганізація та ліквідація підприємств, затвердження їх статутів;
– створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх положень;
– прийняття рішення про випуск цінних паперів;
– встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; 
– вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника (її частини); 
– виключення Учасника із складу Учасників Товариства;
– прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної 

комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
– визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства;
– затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
Загальні Збори Учасників можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства у від-

повідності з чинним законодавством України та цим Статутом, або прийняти рішення про роз-
гляд питання, яке віднесене до компетенції інших органів Товариства.

Загальні Збори мають право передати частину своєї компетенції Директору Товариства.
7.2.3. Загальні Збори Учасників скликаються Головою Загальних Зборів не рідше одного 

разу на рік.
7.2.4. Загальні Збори Учасників правочинні приймати рішення за умови наявності квору-

му, тобто якщо на них присутні Учасники (їх представники), що володіють у сукупності більш 
як 60 відсотками голосів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учас-
ники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників 
Товариства з таких питань:

– визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та зві-
тів про їх виконання;

– внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
– виключення Учасника із складу Учасників Товариства. 
– внесення змін щодо розміру статутного капіталу Товариства.
Решта рішень приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах Учасників (їх 

представників) шляхом відкритого голосування. Кожен з Учасників на Зборах має кількість 
голосів, пропорційну розміру його частки у статутному фонді Товариства.

7.2.5. Позачергові Загальні Збори скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, 
якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому та в інших випадках, передбачених чин-
ним законодавством України.

7.2.6. Позачергові Загальні Збори скликаються за ініціативою Учасників Товариства, що 
володіють не менше, ніж 10 відсотками голосів, Директором, якщо цього потребують інтереси 
Товариства.

7.2.7. Загальні Збори не мають права приймати рішення з питань, які не внесено до по-
рядку денного, без згоди на те усіх Учасників, що присутні на зборах. Повідомлення про по-
рядок денний, час і місце проведення зборів повинно бути зроблене не пізніше, ніж за 30 днів 
до початку Загальних Зборів.

Будь-який з Учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних Зборах за умови, 
що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.

7.2.8. Загальні Збори Учасників обирають Голову Загальних Зборів строком на п’ять років. 
Голова Загальних Зборів забезпечує скликання Загальних Зборів, розгляд процедурних пи-
тань, які надходять від Учасників, ведення протоколів, та здійснює інші функції, передбачені 
цим Статутом.

7.2.9. Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення 
або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі спові-
стити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від 
останнього Учасника голосування, всі вони повинні бути проінформовані Головою про прий-
няте рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності запере-
чень хоча б одного з Учасників.

7.2.10. Учасники мають право вимагати визнання рішення Загальних Зборів недійсними в 
судових органах у випадках порушення положень Статуту або чинного законодавства України.

7.3. Директор Товариства.
7.3.1. Директор призначається на посаду за рішенням Загальних Зборів.
Він самостійно вирішує питання діяльності Товариства, за винятком віднесених цим Стату-

том до компетенції інших органів управління.
Директор Товариства без доручення діє від його імені, представляє Товариство у відноси-

нах з державними органами, підприємствами, установами, кооперативами, громадськими та 
іншими організаціями та господарськими товариствами, а також з іноземними організаціями, 
фірмами, підприємствами, українськими та іноземними громадянами, призначає і звільняє 
керівників та спеціалістів апарату управління і структурних підрозділів, видає накази та розпо-
рядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства. 

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до 
виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

7.3.2. Директор Товариства:
– організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та скла-

дання звітності;
– розробляє плани виробничо-господарської діяльності (виробничі програми) та затвер-

джує їх;
– затверджує внутрішні документи, інструкції, визначає організаційну структуру Товари-

ства, розробляє та затверджує штатний розклад Товариства;
– приймає на роботу і звільняє працівників Товариства, застосовує заходи заохочення та 

дисциплінарного стягнення;
– видає доручення (в межах своєї компетенції);
– відкриває рахунки в банках;
– визначає умови оплати праці службових осіб Товариства та працівників;
– укладає договори від імені Товариства;
– приймає рішення про залучення кредитних ресурсів;
– здійснює керівництво роботою філій, представництв, інших підрозділів, забезпечує ви-

конання покладених на них завдань;
– призначає та звільняє з посади посадових осіб філій та представництв Товариства;
– визначає посадові оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства, ін-

ших осіб, що залучаються до роботи згідно з чинним законодавством України;
– розглядає матеріали ревізій і перевірок;
– приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товари-

ства;
– заслуховує звіти посадових осіб філій ті представництв Товариства;
– видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;
– обґрунтовує порядок розподілу прибутку;
– визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну ін-

формацію про діяльність Товариства та порядок їх використання та охорони; 
Директор має право доручати вирішення окремих питань його компетенції керівникам 

структурних підрозділів, філій та представництв.
7.3.3. Право підпису без доручення від імені Товариства має Директор Товариства. 
Інші особи діють від імені Товариства на підставі доручень, які видаються Директором 

Товариства.
7.4. Ревізійна комісія.
7.4.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Директора Товариства, дочірніх під-

приємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка утворюється вищим 
органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, з 
власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу будь-кого з Учасників. 

7.4.2. Ревізійна комісія підзвітна лише вищому органу Товариства. Матеріали перевірок 
Ревізійна комісія надає вищому органу Товариства. Ревізійна комісія складається з трьох чле-
нів, які обираються вищим органом Товариства строком на три роки.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.
7.4.3. Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків 

Ревізійної комісії вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс.
7.4.4. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних Зборів 

Учасників, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені 
посадовими особами Товариства.»

1.5. Предмет та мета діяльності Емітента: 
Витяг зі Статуту:
«МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою діяльності Товариства є надання послуг з фінансового лізингу, задо-

волення суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, наукової і торго-
вої діяльності, підвищення рівня промислового виробництва, впровадження нових технологіч-
них досягнень на території України та отримання прибутку на вкладений капітал від наукової, 
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консалтингової, виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної, інноваційної та іншої 
підприємницької діяльності, не забороненої чинним законодавством України.

2.2. Виходячи з головної цілі, задачами Товариства є:
участь у розвитку нових форм кооперації, як на внутрішньому так і на зовнішньому рин-

ках, у тому числі в угодах на компенсаційній основі;
участь у розробці та здійсненні заходів, які направлені на підвищення вимог до якості і 

технічного рівня товарів та послуг;
збільшення експорту та імпорту товарів та послуг, у тому числі на вільно конвертовану 

валюту, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;
здійснення лізингових операцій, надання послуг з фінансового лізингу; 
підвищення ефективності здійснення усіх комерційних операцій за участю Товариства. 
2.3. Предметом діяльності Товариства є:
• здійснення лізингових операцій; 
• надання послуг з фінансового лізингу;
• укладення та реалізація лізингових угод;
• здійснення прямих операцій фінансового лізингу з рухомим та нерухомим майном;
• здійснення непрямих лізингових операцій;
• здійснення зворотних лізингових операцій;
• здійснення міжнародних лізингових операцій; 
• здійснення інших операцій, пов’язаних з лізингом та надання, у зв’язку з цим, різноманіт-

них послуг.
• юридичні послуги, юридичні консультації, представництво в судах по цивільним справам, 

представництво по кримінальним справам, представництво по трудових спорах 
• надання консультацій з питань комерційної діяльності та управління;
• складання юридичних документів;
• операції з нерухомістю;
• діяльність у сфері бухгалтерського обліку;
• надання маркетингових, iнформацiйно-консультацiйних та рекламних послуг;
• дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
• дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
• виготовлення та розміщення реклами в ЗМІ, в тому числі власної продукції;
• організація закладів громадського харчування та торгівельних підприємств, створення 

оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, в тому числі ресторанів, кафе, барів;
• виробництво продовольчих товарів та їх реалізація;
• оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
• комісійна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
• зовнішньоекономічна торгова та інша діяльність, угод по експорту та імпорту, як то:
а) експорт товарів (продукції) власного виробництва; 
• б) експорт товарів (продукції) не власного виробництва без переходу права власності; 
• в) експорт товарів (продукції) не власного виробництва з переходом права власності; 
• г) імпорт товарів (продукції) для власних потреб, у тому числі для здійснення виробничо-

господарської діяльності, фінансової та іншої діяльності;
• д) імпорт товарів (продукції) не для власних потреб як без переходу права власності, так 

і з переходом права власності;
• організація оптової та роздрібної торгівлі на території митних ліцензійних складів, у віль-

них економічних зонах;
• посередницькі послуги у сфері торгівельної та іншої діяльності;
• оптова та роздрібна торгівля мобільними телефонами;
• послуги з підключення до операторів мобільного зв’язку;
• надання транспортно-експедиційних послуг власним чи орендованим транспортом;
• надання послуг зі зберігання товарно-матеріальних цінностей продовольчої та непродо-

вольчої групи;
• надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг: посередницьких, комер-

ційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у 
тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні на 
підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним та українським суб'єктам 
господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових 
(згідно предмету діяльності), консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, 
митних (у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо найму кваліфікованих іно-
земних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном 
та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;

• торгівля роздрібна та оптова (в тому числі сільськогосподарськими продуктами, спиртом 
етиловим, коньячним та плодовим, продовольчими та промисловими товарами, алкогольними 
та тютюновими виробами, косметичними товарами, побутовою хімією, іграшками, біжутерією, 
продукцією виробничо-технічного призначення, нерухомістю (в т.ч. будинками та квартирами);

• усі види медичного обслуговування у тому числі імпорт-експорт медичного обладнання, 
та медичних препаратів; 

• створення власної мережі торговельних точок по продажу теле-, відео-, аудіо-, кіно про-
дукції та запчастин (комплектуючих), автосалонів, магазинів, секцій у магазинах та інших тор-
говельних закладів;

• організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі; 
організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарок, аукціонів, 
торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, тренінгових центрів та інших подібних заходів на 
комерційній основі;

• капітальний ремонт, будівельно-монтажні та будівельні роботи;
• виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
• реставрація будівельних споруд виробничого та невиробничого призначення;
• виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для всіх об'єктів та галузей гос-

подарства;
• організація і здійснення інвестиційної діяльності в галузі будівництва, виконання функцій 

замовника, генерального розробника і підрядника в будівництві;
• виробництво та ремонт комп’ютерної та електронної техніки;
• оптова та роздрібна торгівля комп’ютерної та електронної техніки;
• послуги в сфері комп’ютерного програмування;
• розробка та виготовлення кабельних, комп’ютерних мереж;
• розробка, впровадження та продаж програмного забезпечення;
• підготовка фахівців з комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

• торгівля природним, скрапленим газом та паливно-мастильними матеріалами;
• розробка місце родовищ, збирання, переробка та продаж дорогоцінних металів;
• розробка газових місце родовищ;
• виробництво лікеро-горілчаних та коньячних виробів, вина, пива, тютюнових виробів та 

їх реалізація;
• ігорний бізнес;
• утримання та експлуатація казино, інших гральних закладів, проведення лотерей тощо, 

організація азартних ігор;
• організація та проведення концертів, вечорів відпочинку, інших видовищних заходів;
• організація оптової та роздрібної торгівлі на території митних ліцензійних складів, у віль-

них економічних зонах;
• вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, лікувальних трав 

та рослин, морепродуктів та риби;
• здійснення операцій, в т.ч. експортно–імпортних, товарообмінних тощо по товарам сіль-

ськогосподарського виробництва, у тому числі, по усім видам зернових та олійних культур, цу-
кру та цукропродуктів і іншої продукції сільськогосподарського походження, а також по засобам 
захисту рослин, білкової сировини, техніки, технології, товарам народного споживання тощо;

• виробництво, реалізація продукції, устаткування, запчастин та комплектуючих, матеріа-
лів, технічних засобів, а також іншої продукції виробничо-технічного призначення та товарів 
народного споживання;

• здійснення зберігання та реалізації вищевказаних ресурсів та матеріалів як на території 
України, так і за кордоном, а також створення цілісної виробничо-комерційної системи, здатної 
самостійно (автономно) забезпечити завершений цикл їх зберігання, перевалки та реалізації;

• пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
• розробка та реалізація різноманітної конструкторської та технологічної документації, 

програмних продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт;
• проведення єдиної науково-технічної політики та концентрація науково-технічного, ви-

робничого та кадрового потенціалу для виконання розробок та впровадження принципово 
нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів, включаючи заходи по захисту нав-
колишнього середовища, здійснення заходів по вивченню кон'юнктури ринку;

• залучення кваліфікованих фахівців та робочої сили для роботи за кордоном, організація 
навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, управлінських кадрів, допо-
міжного персоналу в Україні та за її межами;

• організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і 
зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України так і за кордоном, пов'язаної 
з впровадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іно-
земних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

• організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення 
постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне вико-
ристання виробничих площ і потужностей;

• здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі транспортно-експедиційних 
послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території Украї-
ни, включаючи:

• а) перевезення пасажирів залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітря-
ним транспортом;

• б) експедирування відповідно до доручень вантажовласників;
• в) перевезення та перевалка вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним 

та повітряним транспортом;
• г) організація перевезень зовнішньоторговельних вантажів відповідними видами тран-

спорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів;
• д) надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним орга-

нізаціям для перевезення;
• е) фрахтування національних та іноземних суден та забезпечення їх подачі в порти для 

своєчасного відправлення вантажів, фрахтування іноземних та національних авіаційних та 
автотранспортних засобів;

• є) проведення своєчасних розрахунків з портами і транспортними організаціями за пере-
везення, перевалку та зберігання зовнішньоторговельних вантажів;

• ж) оформлення документів відповідно до митних, карантинних і санітарних вимог, 
товарно-транспортної документації та її розсилання, страхування вантажів; 

• з) ведення обліку надходження та відправлення вантажів з портів і залізничних станцій; 
• і) організація експертизи вантажів у портах і на залізничних станціях; 
• ї) подання в установленому порядку транспортним Товариствам заявки на відправлення 

експортних, транзитних і ре експортних вантажів та нарядів на відвантаження імпортних, тран-
зитних і знятих з експорту вантажів;

• й) прийняття участі у складанні актів у випадках, передбачених чинним законодавством 
України;

• к) вирішення з транспортними організаціями та іншими власниками транспорту питання 
відправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміц-
ній, нестандартній упаковці або в такій, що не відповідає вимогам цих транспортних засобів; 

• л) інші послуги у зв'язку з наданням транспортно-експедиційних послуг;
• організація підприємств лізингового типу, оренда (лізинг) та надання в користування 

рухомого й нерухомого майна, проведення усіх інших операцій з нерухомістю;
• здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами;
• забезпечення працівників Товариства в Україні та за кордоном продовольчими товарами 

і товарами культурно-побутового призначення, включаючи організацію виробництва цих това-
рів на власних підприємствах Товариства;

• створення банку даних та інформаційних систем;
• виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання по-

слуг, що забезпечують технічний захист інформації;
• забезпечення правового захисту своїх інтересів;
Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство здійснює інші види діяльності, 

не заборонені чинним законодавством України.
Товариство у випадках, передбачених діючим законодавством України, отримує ліцензії на 

здійснення окремих видів діяльності.»
Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

до видів діяльності за КВЕД віднесено: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страху-
вання та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 64.91 Фінансовий лізинг.
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1.6. Розмір статутного та власного капіталу:
1.6.1. Розмір статутного капіталу за станом на 22.05.2013р. сплачений у повному обсязі та 

складає 80 000 тис. грн. 
1.6.2. Розмір власного капіталу за станом на 31.03.2013р. становив 80 000 тис. грн. 
1.7. Чисельність штатних працівників: станом на 31.03.2013 року загальна чисельність 

штатних працівників — 2 особи.
1.8. Чисельність учасників: станом на 31.12.2012 року чисельність учасників Товариства — 

2 особи: Юридична особа — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКВА ДІДЖИТАЛ»
Фізична особа — Громадянка України Мізернюк Ніна Василівна
2. Відомості про посадових осіб Емітента:

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Мізернюк Ніна Василівна Герасименко Валерій Євгенович

Посада Директор Товариства Головний бухгалтер Товариства

Рік народження 18.04.1980р. 16.10.1962р.

Освіта Вища Вища

Кваліфікація юрист економіст

Загальний виробничий 
стаж (років)

16 років 34 роки

Стаж роботи на даній 
посаді

з 15.08.2012р. з 13.09.2012р.

Посада, яку особа 
займає на основному 
місці роботи

Юрист ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА 
АГЕНЦІЯ ОМЕГА»

Головний бухгалтер 
ТОВ  «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 
«СТАЙЛІНГ»

Посада на попередніх 
місцях роботи за останні 
5 років

з 01.06.2006 р. по 31.07.2010р. 
— юрист ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА 
КОМПАНІЯ «БІЗНЕС — НОВА-
ЦІЯ» за основним місцем 
роботи. 
01.18.2010р. — 31.03.2013р 
юрист ТОВ «ЮРИДИЧНА 
КОМПАНІЯ «СТАЙЛІНГ» за 
основним місцем роботи.
з 01.04.2013р. по теперішній 
час  — юрист ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙ-
НА АГЕНЦІЯ ОМЕГА» за 
основним місцем роботи.

з 01.12.2005р. по 31.01.2009р. 
— головний бухгалтер 
ТОВ «Консалтингова компанія 
«Бізнес — Новація» за 
основним місцем роботи;
з 02.02.2010р. по 31.10.2010р. 
головний бухгалтер 
ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА 
КОМПАНІЯ «СТАЙЛИНГ» за 
основним місцем роботи
з 01.11.2010р. по теперішній 
час  — головний бухгалтер ТОВ 
«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СТАЙ-
ЛІНГ» за основним місцем 
роботи

Інших посадових осіб немає. Ревізійна комісія не обрана. 
3. Відомості про середню заробітну плату посадових осіб за останній квартал та останній 

завершений фінансовий рік: 

ПІБ, Посада середньомісячна заробітна плата, гривень

за 1-й квартал 2013 року, грн. за 2012 рік, грн.

Мізернюк Ніна Василівна, директор - -

Герасименко Валерій Євгенович - -

Враховуючи те, що посадові особи Товариства працюють за сумісництвом та те, що ста-
ном на дату прийняття рішення основна статутна діяльність Товариством не проводилась, то 
заробітна плата не нараховувалась.

4. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності із зазна
ченням терміну закінчення їх дії: Емітенту 25.10.2012р. Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, видана довідка про взяття на облік 
юридичної особи як такої, що має право надавати послуги з фінансового лізингу (дата прий-
няття та номер рішення про взяття на облік — 25.10.2012р. №1890)

5. Відомості про участь Емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо: 
Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

6. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше ніж 10% статутного капі
талу, у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва емітента: Емітент не во-
лодіє більше ніж 10% статутного капіталу в інших юридичних особах.

7. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підроз
діли емітента: Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів 
у емітента немає.

8. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, 
у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії облігацій.

8.1.Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент.
Після стрибка активності лізингового ринку в 2011 році у 2,5 рази, зростання на 30% у 

2012 р. виглядає досить скромним. Динаміка попереднього періоду в значній мірі пояснюєть-
ся низькою порівняльною базою та врегулюванням проблем оподаткування лізингової діяль-
ності у оновленим Податковим кодексом. 

Нинішній же приріст фінансування економіки — з 11,3 млрд.грн. до 14,7 млрд.грн. — 
свідчить про зростання активності лізингодавців. Особливо переконливо ця динаміка виглядає 
на тлі макропоказників держави — річний індекс ВВП склав лише +0,2%, зростання обсягу 
інвестицій у поточних цінах — 10,7%.

Загальний рівень проникнення лізингу у загальний обсяг капітальних вкладень суттєво 
зріс та становить близько 3,3% (для порівняння, у 2009 р. цей показник був на рівні 1%).

Слід зазначити, що середнє значення проникнення лізингу для країн Європейського Сою-
зу  — 12,5%, Росія — 28% , що свідчить про величезний потенціал лізингу в Україні.

Максимальний приріст фінансування в грошовому вимірі досягнутий українськими лізин-
годавцями у транспортній галузі. Обсяг угод склав 8,8 млрд. грн. (+47% до 2011 р.). Як і в 
попередні роки, рівень проникнення лізингу в цій галузі в Україні є одним з найбільших, за 
підсумками 2012 року він перевищив 15%.

Найбільш яскравою виглядає динаміка активності лізингових компаній у сфері фінансу-
вання сільськогосподарської галузі. Обсяг укладених лізингових угод склав близько 

4,3 млрд. грн. (зростання до попереднього року більш ніж вдвічі). Рівень проникнення лізингу 
у галузі сягнув 16%. 

Натомість, вже кілька років поспіль зменшується активність лізингодавців у будівельній 
галузі. Попри значний приріст інвестицій у будівництво, вартість укладених угод лізингу у 
2012  році не змінилася. Частка будівельної галузі в загальних обсягах укладених угод знизи-
лася до незначних 5%. Рівень проникнення лізингу впав до 0,3%.

Найбільш популярними видами обладнання для лізингодавців та їх клієнтів лишаються 
транспортні засоби, причому їхня частка в портфелях лізингових компаній зросла до рекорд-
них 59%.

Друге місце посідає сільськогосподарська техніка з часткою близько 15%
Відбулися зміни у джерелах фінансування лізингових операцій. Частка позичкових кош-

тів, зокрема банківських кредитів, зросла до 89,9% (зростання на 9,1% до 2011 р.). Питома 
вага власних коштів лізингових компаній знизилась до 9,9% від обсягу вкладень.

Ситуація стосовно строків лізингу у 2012 році суттєво не змінилася. Як і у попередньому 
році, близько 52% ресурсів було інвестовано на термін понад 5 років.

На ринку лізингу автомобілів, що має найбільш розвинену інфраструктуру, зростання но-
вого бізнесу у кількісному виразі склало 63%, кількість профінансованих автомобілів склала 
13,7 тис. автомобілів. Це абсолютний рекорд у історії українського автолізингу.

Рівень проникнення лізингу у автопродажі за 2012 рік в середньому склав 5,9% (в порів-
нянні з 3,6% у 2011). При цьому наприкінці року цей рівень вже перевищував 7,3%.

Загалом, у 2012 році лізингова галузь продовжувала нарощувати свою питому вагу у фі-
нансуванні економіки країни. Зростання обсягів укладених угод значно перевищує відповідні 
макропоказники держави.

8.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 
емітент (станом на 31.12.2012р.): Емітент не реалізовував продукцію, не здійснював послуги 
або роботи. 

8.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 
емітент:

Ринком збуту Товариства є територія України. Потенційними споживачами лізингових по-
слуг є фізичні особи та юридичні особи різних форм власності та галузей діяльності. 

8.4.Основні конкуренти емітента:
Потенційними конкурентами Товариства є усі суб’єкти підприємницької діяльності, що 

надають послуги з фінансового лізингу на території України, зокрема: ТОВ «УКРАЇНСЬКИй ЛІ
ЗИНГОВИй ФОНД», «Оптіма-лізинг», «Віп-рент», «Ілта».

8.5.Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:
Станом на 31.12.2012р. Товариство інвестицій не здійснювало. Станом на 31.03.2013р. То-

вариство інвестувало кошти на купівлю цінних паперів на загальну суму 82 994,00 тис. грн..
8.6.Політика щодо досліджень та розробок:
Емітент на даний час не проводить самостійних досліджень та розробок.
9. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:
- майнові ризики — пов'язані з рухом об'єкта угоди або зміною його технічних і вартісних 

характеристик протягом дії угоди;
- фінансові ризики — пов'язані з можливістю несприятливого фінансового стану лізинго-

давця;
- політичні або законодавчі ризики (збільшується імовірність втрат для лізингодавця).
Перспективними виглядає ціла низка методів управління ризиками в лізингових операці-

ях. До них входять:
- комплексний підхід у кредитному аналізі лізингової угоди. Основним положенням 

методики є розгляд лізингоодержувача як кінцевого позичальника засобів лізингодавця. 
Відмінністю лізингової схеми фінансування від прямого кредитування є наявність фінансо-
вого посередника між лізингодавцем і лізингоодержувачем, однак, загальноприйнята 
практика кредитування у такому випадку цілком зберігається. Збільшення кредитного ри-
зику у вигляді присутності фінансового посередника висуває особливі вимоги до забез-
печення угоди;

- розподіл ризиків у лізингових операціях. Навіть якщо ризики по лізинговій угоді 
правильно оцінені, то розвиток лізингу в України, взагалі, багато в чому залежить від на-
дійних гарантій, що знижують ризики. Інтерес лізингодавця полягає в зниженні власних 
ризиків за проектами. Одним із способів зниження ризиків учасника лізингових відносин 
є зниження ступеня ризику шляхом його розподілу між учасниками проекту. В цілому 
ризик лізингової операції може бути знижений для її учасників (розділений з господар-
ськими суб'єктами безпосередньо що не беруть участь у лізинговій операції) за рахунок 
залучення капіталу різних фінансових чи інститутів поділ ризиків, може бути реалізоване 
за участю державного і регіонального фондів підтримки лізингу як гаранта лізингових 
операцій;

- формування лізингового портфеля і його сек’юритизація. Для перерозподілу ризиків, 
зв'язаних з якістю активів у лізинговому портфелі, також використовується сек’юритизація. 
Орендна сек’юритизація являє собою важливий механізм, який використовується для одер-
жання дешевих джерел фінансування лізингових операцій і мінімізації ризиків лізингового 
портфеля;

- управління ризиками ліквідності предмета лізингу (товарний ризик). Якщо лізингова 
компанія добре розуміється на ліквідності конкретного типу обладнання вона може пропону-
вати більш конкурентоздатні умови для лізингоотримувача за умови, що надане у лізинг май-
но виступатиме заставою. Невміння прогнозувати зміни ліквідності предмету лізингу призво-
дить до неконтрольованого росту ризиків.

10. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки
Лізинг є більш гнучким в порівнянні з кредитом, про що стає відомо все більший кількості 

суб’єктів господарської діяльності. Це дасть змогу Товариству в короткостроковій перспективі 
закріпити свої позиції на ринку та прийняти курс на європейський рівень частки лізингу в за-
гальних обсягах інвестицій в реальний сектор економіки України. Бізнес-модель Товариства буде 
передбачати надання всього спектру послуг, пов’язаних з лізингом (технічне обслуговування 
обладнання, поточний сервіс транспортних засобів, супроводження страхових випадків і таке 
інше).

11. Інформація про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія):
а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій: відсутні;
б) які не були виконані: відсутні.
Невиконаних кредитних правочинів — немає, а також немає рішень судів, які стосуються 

виникнення та виконання кредитних правочинів.
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12.Фінансова звітність (тис.грн.):
Баланс 

на 31.12.2012 р.
 Форма N 1 тис.грн 

Код за ДКУД 
1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 - -
первісна вартість 011 - -
накопичена амортизація 012 - -
Незавершене будівництво 020  —  — 
Основні засоби: 
залишкова вартість 030 - -
первісна вартість 031 - -
знос 032 - -
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035  —  — 
первісна вартість 036  —  — 
накопичена амортизація 037  —  — 
Довгострокові фінансові інвестиції 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040 - -

інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055 - -

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070  —  — 
Усього за розділом i 080  —  — 
ii. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100  -  — 
Поточні біологічні активи 110  —  — 
Незавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130  —  — 
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
чиста реалізаційна вартість 160 -  — 
первісна вартість 161 -  — 
резерв сумнівних боргів 162  —  — 
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 - -
із нарахованих доходів 190 - -
Із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210  — -
Поточні фінансові інвестиції 220 - 82994
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
в національній валюті 230 - -
у т.ч. в касі 231 - 8
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250  —  — 
Усього за розділом ii 260 - 83002
iii. Витрати майбутніх періодів 270  —  — 
iV. Необоротні активи та групи вибуття 275  —  — 
Баланс 280 - 83002

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал 
Статутний капітал 300 - 80000
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320  —  — 
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340  —  — 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350  — -
Неоплачений капітал 360 -  — 
Вилучений капітал 370  —  — 
Усього за розділом i 380 - 80000
ii. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -

415 - -
416 - -
417 - -
418 - -

Цільове фінансування 420  —  — 
Усього за розділом ii 430 - -
iii. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 - 3000
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -
Інші довгострокові зобов’язання 470  —  — 

Усього за розділом iii 480 - 3000
iV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500  -  — 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510  —  — 

Векселі видані 520 - - 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530  — -
Поточні зобов’язання за розрахунками: 
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550  — - 
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 -  — 
з оплати праці 580 -  — 
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов’язання пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605  —  — 

Інші поточні зобов’язання 610  — 2 
Усього за розділом iV 620  — 2
V. Доходи майбутніх періодів 630  —  — 
Баланс 640 - 83002

Звіт про фінансові результати 
за 2012 рік

               Форма N 2 тис.грн 
Код за ДКУД 

1801003

i.Фінансові результати
Стаття Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 - - 

Податок на додану вартість 015 - -
Акцизний збір 020 - -
Інші податки, збори та обов’язкові платежі, вирахувані з 
доходу

025 - -

Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040 - -

Валовий:
Прибуток 050 - -
Збиток 055
Інші операційні доходи 060 -  — 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

061  -  -

Адміністративні витрати 070 -  — 
Витрати на збут 080  -  — 
Інші операційні витрати 090 - -
Витрати від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції

091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 -  — 
Збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 130 3000 -
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (3000) -
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування
прибуток 170 - -
Збиток 175 - -
Фінансові результати від припиненої діяльності після 
оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки 
необоротних активів та груп вибуття
Прибуток 176 - -
Збиток 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток 190 - -
Збиток 195 - -
Надзвичайні: -
Доходи 200 - -
Витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий: -
Прибуток 220 - -
Збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

ii. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 - - 
Витрати на оплату праці 240 - -
Відрахування на соціальні заходи 250 - -
Амортизація 260 - -
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Інші операційні витрати 270 - -
Разом 280 - -

iii Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період 
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

330 - -

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

Звіт про рух грошових коштів 
за 2012 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере

днього року
1 2 3 4

i. Рух коштів у результаті операційної діяльності
 Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 - -

Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 - -
Повернення авансів 030 - -
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 - -
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів) 

045 - -

Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші надходження 080 3000 -
 Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

090 - -

Авансів 095 - -
Повернення авансів 100 (82992) -
Працівникам 105 - -
Витрат на відрядження 110 - -

Зобов’язань з податку на додану вартість 115 - -
Зобов’язань з податку на прибуток 120 - -
Відрахувань на соціальні заходи 125 - -
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів) 

130 - -

Цільових внесків 140 - -
Інші витрачання 145 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -79992 -
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -79992 -
ii. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 
 фінансових інвестицій 180 3000 -
 необоротних активів 190 - -
 майнових комплексів 200 - -
Отримані: 
 відсотки 210 - -
 дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання: 
 фінансових інвестицій 240 - -
 необоротних активів 250 - -
 майнових комплексів 260 - -
Інші платежі 270 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 3000 -
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 3000 -
iii. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 80000 -
Отримані позики 320 - -
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 - -
Сплачені дивіденди 350 - -
Інші платежі 360 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 80000 -
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 80000 -
Чистий рух коштів за звітний період 400 3009 -
Залишок коштів на початок року 410 - -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - -
Залишок коштів на кінець року 430 3009 -

ЗВІТ
про власний капітал 

за 2012 рік
                               Форма №4 тис.грн Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений капітал

Інший додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Не розподілений 
прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Разом

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 - - - - - - - - - 
Коригування:  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Зміна облікової політики 020  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Виправлення помилок 030  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Інші зміни 040 - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 050 - - - - - - -  -  -
Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - - 
Уцінка основних засобів 070  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Дооцінка незавершеного будівництва 080  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Уцінка незавершеного будівництва 090  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - - 
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - 

120  - - - - - - - -  -
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130  - - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - - - - - 
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Відрахування до резервного капіталу 160  -  -  -  -  -  -  -  -  -

170  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 80000  -  -  -  -  - (80000)  -  -
Погашення заборгованості з капіталу 190  -  -  -  -  -  -  80000  - 80000
 Емісійний дохід та інший 200  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Вилучення капіталу
Викуп акцій (часток) 210  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - - 
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - - 
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - 
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - - 
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків 260 -  -  -  -  - - -  - - 
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - - 

280 - - - - - - - - - 
Разом змін в капіталі 290 80000 - - - -  -  - - 80000
Залишок на кінець року 300 80000 - - - - -  - - 80000
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2012 рік
Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

i. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код 

ряд
ка

Залишок на 
початок року 

Надій
шло за 

рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка ) 

Вибуло за рік Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшен

ня 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
рокупервісної 

(переоці
неної) 

вартості 

накопи
ченої 

аморти
зації 

первісна 
(переоці

нена) 
вартість 

накопи
чена 

аморти
зація 

первісної 
(переоці

неної) 
вартості 

накопи
ченої 

аморти
зації 

первісна 
(переоці

нена) 
вартість 

накопи
чена 

аморти
зація 

первісна 
(пере

оцінена) 
вартість 

накопи
чена 

аморти
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними 
ресурсами

010 - - - - - - - - - - - - -

Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об’єкти промислової власності 040 - - - - - - - - - - - - -
Авторське право та суміжні з ним права 050 - - - - - - - - - - - - -

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 - - - - - - - - - - - - -
Разом 080 - - - - - - - - - - - - -
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) ____-____ 
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) ____-____ 
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) ____-____ 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) ____-____ 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) ____-___ 

ii. Основні засоби 

Групи основних засобів Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надій
шло за 

рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка ) 

Вибуло за рік Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік 

Втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності 

Інші зміни за 
рік 

Залишок на 
кінець року 

у тому числі 
одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 
первісна 
(переоці

нена) 
вартість 

знос первісної 
(переоці

неної) 
вартості 

зно
су первісної 

(переоці
неної) 

вартості 

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість 

знос 
первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвестиційна нерухомість 105 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Капітальні витрати на поліпшення 
земель 

110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та передавальні 
пристрої 

120 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Машини та обладнання 130 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи 

200 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом 260 - - - - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____-______ 
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____-______ 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _____-______ 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) _____-______ 
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) ____-______ 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) _____-______
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) _____-_____

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____-______ 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____-______ 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) _____-______ 
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ______-_____

iii. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 - -
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 - -

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - -
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 - -

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ___________
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

iV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За 
рік

На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в:
асоційовані підприємства

350 - - -

дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380 - - -

акції 390 - - -
облігації 400 - - -
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - - -



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №146, 7 серпня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) ___-__
за справедливою вартістю (422) __-___
за амортизованою собівартістю (423) ___-__

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) __-___
за справедливою вартістю (425) ___-__
за амортизованою собівартістю (426) ____-_

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів

440 - -

Операційна курсова різниця 450 - -
Реалізація інших оборотних активів 460 - -
Штрафи, пені, неустойки 470 - -
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-
культурного призначення

480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 - -
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 Х -

непродуктивні витрати і втрати 492 Х -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства

500 - -

дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди

530 - Х

Проценти 540 Х -
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
Г. Інші доходи і витрати 
Реалізація фінансових інвестицій

570 3000 3000

Доходи від об’єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - Х
Списання необоротних активів 620 Х -
Інші доходи і витрати 630 - -

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами) 

(631) ___-__

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами 

(632) ___-__%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості 
продукції основної діяльності

(633) ___-

Vi. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 
Каса 640 -
Поточний рахунок у банку 650 8
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 8

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) ___-_ 

Vii. Забезпечення і резерви 
Види забезпечень і резервів Код 

рядка 
Залишок на 

початок 
року 

Збільшення за звітний рік Використано 
у звітному 

році 

Сторновано 
невикорис
тану суму у 

звітному 
році 

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року 
нараховано 
(створено) 

додаткові 
відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750 - - - - - - -

760 - - - - - - -
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - -
Разом 780 - - - - - - -

Viii. Запаси 
Найменування показника Код 

рядка
Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 

вартості реалізації*
уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 - - -
Купівельні напівфабрикати та комплектую-
чі вироби

810 - - -

Паливо 820 - - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 - - -
Запасні частини 850 - - -
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860 - - -

Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 - - -
Разом 920 - - -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації (921) ____-___
переданих у переробку (922) ____-__ 
оформлених в заставу (923) ____-___ 
переданих на комісію (924) ____-___ 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) ____-___ 
З рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу (926) ____-___
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

iX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд
ка 

Всього 
на кінець 

року 

у т. ч. за строками непогашення 
до 

12 місяців 
від 12 до 
18 місяців 

від 18 до 
32 місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

940 - - - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 - - - -

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) ____-____
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) ____-____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими 
на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 -

Xi. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року: -
валова замовників 1120 -
валова замовникам 1130 -
з авансів отриманих 1140 -
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами 

1160 -

Xii. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 -
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року 

1220 -

на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов’язання: 
на початок звітного року 

1230 -

на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати — усього 1240 -
у тому числі:
поточний податок на прибуток 

1241 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -
Відображено у складі власного капіталу — усього 1250 -
у тому числі:
поточний податок на прибуток 

1251 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -

Xiii. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 -
Використано за рік — усього 1310 -
в тому числі на:
будівництво об’єктів 

1311 -
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придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 -
з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -
1316 -
1317 -

XiV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код 

рядка
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на 
початок року

надій
шло 

за рік

вибуло за рік нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

вигоди
віднов
лення 
корис
ності

залишок на 
кінець року

залишок 
на 

початок 
року

надійш
ло за рік

зміни
вартос ті 

за рік

вибуло 
за рік

зали
шок на 
кінець 
року

первіс
на 

вар
тість

накопи
чена 

аморти
зація

пер
вісна 
вар
тість

накопи
чена 

аморти
зація

первіс
на 

вар
тість

накопи
чена 

аморти
зація

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи
 усього
в тому числі:

1410 - - - - - - - - - - - - - - -

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
ішні довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
Поточні біологічні активи
 усього
в тому числі:

1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на вирощуванні 
та відгодівлі) 

1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
інші поточні біологічні активи 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - -

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) ___________
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива 

вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432) ___________

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) ___________

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код 

рядка
Вартість 

первісного 
визнання

Витрати, пов’язані 
з біологічними 

перетвореннями

Результат від 
первісного визнання

Уцінка Виручка 
від 

реалізації

Собівар
тість 

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток ) від

дохід витрати реаліза
ції

первісного 
визнання та 
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
 усього

1500 - - - - - - - - -

у тому числі: - - - - - - - - -
зернові і зернобобові 1510 - - - - - - - - -
 з них:
пшениця

1511 - - - - - - - - -

 соя 1512 - - - - - - - - -
соняшник 1513 - - - - - - - - -
ріпак 1514 - - - - - - - - -
цукрові буряки (фабричні) 1515 - - - - - - - - -
картопля 1516 - - - - - - - - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - - - - - - - - -
інша продукція рослинництва 1518 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - - - - - - - - -
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва
 усього

1520 - - - - - - - - -

у тому числі: - - - - - - - - -
приріст живої маси — усього 1530 - - - - - - - - -
 з нього:
великої рогатої худоби

1531 - - - - - - - - -

 свиней 1532 - - - - - - - - -
молоко 1533 - - - - - - - - -
вовна 1534 - - - - - - - - -
яйця 1535 - - - - - - - - -
інша продукція тваринництва 1536 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -

1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи — 
разом

1540 - - - - - - - - -

БАЛАНС 
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.03.2013 р.
 Форма № 1  Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000 - -

первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Інвестиційна нерухомість 1015 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 - -
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами

1130 - -

з бюджетом 1135 - -
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у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 82994 82994
Гроші та їх еквіваленти 1165 8 8
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 83002 83002
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

1200 - -

Баланс 1300 83002 83002

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал

1400 80000 80000

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 - -
Неоплачений капітал 1425 ( — ) ( — )
Вилучений капітал 1430 ( — ) ( — )
Усього за розділом I 1495 80000 80000
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500 - -

Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3000 3000
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 3000 3000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600 - -

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями

1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 - -
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 2 2
Усього за розділом IІІ 1695 2 2
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 83002 83002

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1й квартал 2013р.

 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття Код 

ряд
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( — ) ( — )
Валовий: 
прибуток

2090

збиток 2095 ( — ) ( — )
Інші операційні доходи 2120
Адміністративні витрати 2130 ( — ) ( — )
Витрати на збут 2150 ( — ) ( — )
Інші операційні витрати 2180 ( — ) ( — )
Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток

2190 - -

збиток 2195 ( — ) ( — )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 ( — ) ( — )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( — ) ( — )
Інші витрати 2270 ( — ) ( — )
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток

2290 - -

збиток 2295 ( — ) ( — )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток

2350 - -

збиток 2355 ( — ) ( — )

ii. Сукупний дохід
Стаття Код 

ряд
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 - -

iii. Елементи операційних витрат
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 - -
Разом 2550 - -

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код 

ряд
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

13. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, 
який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та 
відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення. 

Рішення про публічне розміщення облігацій прийняте Загальними зборами учасників 
ТОВ  «АТБ ЛІЗИНГ» — Протокол № 1-ем від 22.05.2013р. Кількість учасників голосування — 
два учасники:

Юридична особа — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКВА ДІДЖИТАЛ», фізична 
особа — Громадянка України Мізернюк Ніна Василівна. Учасники мають кількість голосів, про-
порційну розміру їх часток у статутному капіталі ТОВ «АТБ ЛІЗИНГ». «За» — проголосувавло 
одноголосно 100% голосів учасників зборів, які є власниками часток, що складає у сукупнос-
ті 80 000 000,00 грн..

14.Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:
14.1. А) Характеристика облігацій: іменні дисконтні звичайні (незабезпечені).
Б) Загальна кількість облігацій 160 000 (сто шістдесят тисяч) штук, в т.ч.: серії А — 

160  000 (сто шістдесят тисяч) штук.
В) Номінальна вартість однієї облігації складає 1 000,00 грн.(одна тисяча гривень 00 копійок).
Г) Загальна номінальна вартість випуску облігацій, що пропонуються до продажу складає 

160 000 000,00 грн. (сто шістдесят мільйонів гривень 00 копійок), в т.ч.: серії А — 
160 000  000,00 грн. (сто шістдесят мільйонів гривень 00 копійок);

Д) Форма існування облігацій — бездокументарна.
Е) Серії та порядкові номери облігацій: Випускаються облігації серії А, без номерів.
14.2. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції емітента:
Емітент не є акціонерним товариством. Обмін облігацій на власні акції Емітента не перед-

бачено.
14.3. Мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ 

фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення облігацій; 
зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для 
формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від 
господарської діяльності:

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій планується направити:
100% залучених коштів (160 000 000,00 грн.) Емітент планує використати на фінансуван-

ня/рефінансування придбання транспортних засобів для надання об’єктів в лізинг.
Погашення облігацій здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих Емітентом від 

поточної діяльності після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. 
Емітент зобов`язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, на 

формування і поповнення статутного капіталу емітента, на покриття його збитків від господар-
ської діяльності, а також на інвестування та фінансування об’єктів житлового будівництва.

15. Права, що надаються власникам облігацій:
Власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення:
- купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних 

паперів з урахуванням особливостей, встановлених в цьому проспекті;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- подавати облігації емітенту для викупу, відповідно до умов емісії облігацій;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству з урахуванням умов 

розміщення.
Особи, які є власниками облігацій, набувають вищеперелічених прав із моменту зараху-

вання облігацій на їх рахунки у цінних паперах у зберігача. Власники облігацій не мають права 
брати участь в управлінні емітентом.

16. Порядок розміщення облігацій:
16.1. Адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з першими власника

ми облігацій
Укладання договорів з першими власниками облігацій серії А буде здійснюватись Емітен-

том самостійно через організатора торгівлі ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» (за адресою: Україна, 
01004. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44) у формі Аукціону на підставі укладеного з біржею 
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Договору про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій на 
ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» та згідно з Регламентом проведення розміщення на ПАТ «Фон-
дова біржа «ПФТС», що є додатком до договору про організаційне забезпечення проведення 
аукціонів з розміщення облігацій на ПАТ «Фондова біржа «ПФТС». 

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій: 
серія А — 19.08.2013р.;
Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій: 
серія А — 19.09.2013 р.;
Дані про організатора торгівлі цінними паперами: ПАТ «Фондова біржа ПФТС», місцезна-

ходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, ідентифікаційний номер за 
ЄДРПОУ 21672206, місце та дата проведення державної реєстрації — запис в Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 070 145 0000 035024 від 
03.11.2008 року, здійснений Печерською районною у м. Києві Державною адміністрацією, но-
мер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: ді-
яльність з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД № 034421 від 11.06.2012р., термін 
дії — до 05.03.2019р. Телефон: +38 (044) 277-50-03, факс: +38 (044) 277-50-01. Укладання 
договорів з першими власниками облігацій та розміщення облігацій буде проводитись у від-
повідності із Правилами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та чинним законодавством.

16.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками 
облігацій

На підставі рішення загальних зборів учасників Емітент може достроково закінчити укла-
дання договорів з першими власниками облігацій у разі, якщо на запланований обсяг достро-
ково будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за умови повної оплати 
облігацій. Затверджують результати укладання договорів з першими власниками облігацій, 
результати розміщення облігацій та звіт про результати розміщення облігацій — загальні збо-
ри учасників. Підписує звіт про результати розміщення облігацій від імені Емітента –Директор 
Емітента, та засвідчує печаткою Емітента.

16.3. Для розміщення облігацій емітент не залучає андеррайтера.
16.4.Порядок оплати облігацій:
16.4.1. Запланована ціна продажу облігацій:
Розміщення облігацій здійснюється з дисконтом. Запланована ціна продажу облігацій ста-

новить 550,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок).
16.4.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:
Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України (гривні). Оплата здійсню-

ється юридичними особами — за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після 
сплати податків, обов`язкових платежів та відсотків за банківський кредит; фізичними осо-
бами — за рахунок особистих коштів.

16.4.3. Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметь
ся оплата за облігації та строк оплати облігацій: Для придбання облігацій особи, які бажають 
придбати облігації, подають заяву на купівлю цінних паперів згідно з правилами фондової бір-
жі, через яку буде відбуватися розміщення облігацій. На підставі отриманих заяв укладаються 
договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та емітентом. Після 
цього в строк, визначений договором, але, в будь-якому випадку протягом строку укладання 
договорів з першими власниками облігацій, покупець повинен сплатити повну вартість обліга-
цій (визначену у договорі на придбання облігацій) на поточний рахунок в національній валюті 
України — гривні ТОВ «АТБ ЛІЗИНГ» №265013019678 в Публічному акціонерному товаристві 
«Банк «Національні Інвестиції», м. Київ, МФО 300498, код за ЄДРПОУ 20017340.

16.5. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у 
власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, 
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок 
встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх влас
никами для викупу: Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну 
їх обігу, з урахуванням зазначених нижче застережень. Право власності на облігації виникає з 
моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах.

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти 
України. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними опе-
рацій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству, покупець 
облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій 
здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в депозитарії, відповід-
но до вимог чинного законодавства України.

Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено щонай-
менше одну облігацію.Термін обігу облігацій серії А починається з дня наступного за днем 
реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску облігацій і закінчується 05.09.2022 р. За бажанням власник облігацій протягом терміну 
обігу облігацій має право подати облігації Емітенту для їх викупу. Викуп облігацій буде здій-
снюватись Емітентом за договірною ціною за місцезнаходженням Емітента. Виплата грошових 
коштів при викупі облігацій здійснюється у національній валюті України — гривні. Для вико-
ристання права викупу власники облігацій подають на адресу Емітента заяви про наміри 
пред’явити облігації для викупу. 

Заява має містити наступні відомості: 
для юридичних осіб:
- назву юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи та вказівку на 

документ, що підтверджує — повноваження особи укладати такі угоди (Статут підприємства, 
довіреність тощо);

- ідентифікаційний код;
- юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження, контактні телефони, факси, 

адреси електронної пошти (за наявністю), вид зв’язку та реквізити для надсилання офіційної 
інформації;

- реквізити рахунку в цінних паперах;
- реквізити рахунку в депозитарії та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок 

в цінних паперах;
- кількість облігацій, що надаються до викупу;
- платіжні реквізити юридичної особи.
для фізичних осіб:
- прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої 

особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (до-
віреність тощо);

- реквізити документу, що посвідчує особу власника або представника власника облігацій;
- ідентифікаційний код;
- адресу проживання та/або реєстрації фізичної особи, контактні телефони, факси, адреси 

електронної пошти (за наявністю), вид зв’язку та реквізити для надсилання офіційної інформації;
- реквізити рахунку Покупця в цінних паперах;
- реквізити рахунку в депозитарії та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок 

Покупця в цінних паперах;
- кількість облігацій що надаються до викупу;
- платіжні реквізити фізичної особи.
Заява подається у письмовій формі за підписом особи, яка має відповідні повноваження, 

та скріплюється печаткою. Подання заяв про викуп здійснюється рекомендованим листом, 
особисто або кур’єром за місцезнаходженням Емітента. 

Датою подання заяви при направленні її рекомендованим листом є дата отримання листа 
Емітентом.

На підставі поданої належним чином заяви Емітент, протягом 60 (шестидесяти) днів від 
дати отримання заяви, укладає з власником облігацій договір купівлі-продажу облігацій. 

Протягом 10 робочих днів з дати підписання відповідного договору власник облігацій на-
дає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на ра-
хунок Емітента. 

Емітент, згідно з вимогами чинного законодавства, перераховує власникам облігацій, які 
переказали облігації на рахунок Емітента в депозитарії, належні їм суми на рахунки та в термі-
ни, що вказані у відповідному договорі, укладеному Емітентом з власником облігацій.

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здій-
снювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних 
паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші 
дії, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рі-
шення загальних зборів учасників Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп об-
лігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити об-
лігації шляхом письмового повідомлення на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій 
здійснюється при згоді власника облігацій протягом 90 днів від дати отримання повідомлення 
Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, 
власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від дати отримання повідо-
млення Емітента про викуп для укладання відповідного договору купівлі-продажу облігацій.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання відповідного договору купівлі-продажу влас-
ник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування 
облігацій на рахунок Емітента. Емітент викуповує облігації за договірною вартістю, але така 
вартість не може дорівнювати номінальній вартості та не може бути вище номінальної вартос-
ті. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається загальними зборами учасників 
Товариства, при умові викупу 100 відсотків облігацій.

17. Порядок погашення облігацій.
17.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.
Погашення облігацій проводиться за адресою: Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби 

Народів, буд. 18/7. Погашення облігацій здійснюється на підставі даних зведеного облікового 
реєстру власників облігацій, який складається депозитарієм на день, що передує даті початку 
погашення та надається на дату початку погашення. 

Дати початку та закінчення погашення:
серія А — з 06.09.2022р. по 06.11.2022 р.;
Власникові облігації виплачується номінальна вартість облігацій, які на момент погашення 

знаходяться у його власності.
Умовами емісії не передбачено надання Емітентом права на придбання власником обліга-

цій товарів чи споживчих послуг. Джерелом погашення облігацій виступатимуть грошові кош-
ти, отримані від господарської діяльності Товариства, що залишаються після розрахунків з 
бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.

Для пред'явлення облігацій до погашення власник облігацій повинен перерахувати на-
лежні йому облігації на рахунок емітента в депозитарії шляхом надання відповідних розпоря-
джень в строк до дати закінчення погашення облігацій.

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників облігацій Емітент здійснює погашення 
облігацій шляхом перерахування коштів на поточні рахунки власників облігацій не пізніше 
наступного робочого дня після дати перерахування облігацій. Погашення здійснюється у на-
ціональній валюті України.

Якщо наданий депозитарієм на дату початку погашення облігацій реєстр не містить рахун-
ку власника облігацій, на який повинна бути переведена оплата, або реквізити є помилковими, 
кошти депонуються на поточному рахунку Емітента №265013019678 в Публічному акціонерно-
му товаристві «Банк «Національні Інвестиції», м. Київ, МФО 300498, код за ЄДРПОУ 20017340, 
до особистого письмового звернення власників. Подальші розрахунки за облігаціями здій-
снює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій.

17.2.Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; по
рядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення 
випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового 
погашення.

Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою емітента або за вимогою 
власників облігацій за погодженням з емітентом. В цьому випадку емітент шляхом надіслання 
персональних повідомлень та здійснення оголошення в тому ж органі преси де був опубліко-
ваний проспект емісії облігацій повідомить власників облігацій про прийняття рішення про 
дострокове погашення випуску облігацій та про можливість пред’явлення облігацій до до-
строкового погашення. У цьому разі, емітент встановлює нову (дострокову) дату початку по-
гашення облігацій, та повідомляє власників облігацій та громадськість вищезазначеними спо-
собами за 10 (десять) робочих днів до дати початку дострокового погашення. Власнику 
облігацій виплачується номінальна вартість облігацій, які знаходяться у його власності на 
день, що передує даті початку погашення облігацій. Послідовність дій Емітента та власників 
облігацій при достроковому погашенні така ж сама, яка передбачена при своєчасному пога-
шенні облігацій. Строк дострокового погашення не буде перевищувати трьох календарних мі-
сяців. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймають загальні збори учас-
ників Товариства.
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17.3. Дії, що провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення:
Якщо власник облігацій на дату закінчення погашення не перерахував належні йому об-

лігації зі свого рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача, на рахунок Емітента в Депози-
тарії, або якщо наданий Депозитарієм обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, 
на який повинна бути проведена оплата, то кошти депонуються на поточному рахунку Емітен-
та №265013019678 в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Національні Інвестиції», 
м.  Київ, МФО 300498, код за ЄДРПОУ 20017340, до особистого письмового звернення влас-
ників.

Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим звер-
ненням власників облігацій. Якщо власник перераховує облігації на рахунок Емітента, то Емі-
тент здійснює виплату наступного робочого дня після зарахування облігацій на рахунок Емі-
тента, за умови наявності в зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунку такого власника 
облігацій. У разі відсутності у Емітента реквізитів рахунку власника для перерахування коштів, 
власник повинен особисто звернутися до Емітента та надати заяву про отримання коштів. 

17.4. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення 
ним дефолту:

У разі неспроможності Емітента облігацій здійснити погашення облігацій у встановлені 
умовами розміщення облігацій строки, Емітент публікує повідомлення про це у тих же офіцій-
них виданнях, у яких був опублікований Проспект емісії облігацій не менш як за 20 (двадцять) 
календарних днів до початку терміну погашення. Крім того, Емітент повідомляє власників об-
лігацій персонально про неспроможність здійснити погашення.

Відновлення платоспроможності товариства або визнання його банкрутом та застосуван-
ня ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом».

18. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів сві
доцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів 
випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску: Раніше облігації не випус-
калися. 

19. Розмір частки у статутному капіталі емітента та кількість акцій, що перебувають у 
власності представників виконавчого органу:

Посада П.І.Б. Розмір частки, грн. Частка у статутному капіталі, 
%

Директор Мізернюк Н.В. 8 000,00 0,01

20. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%
юридична особа Загальна номінальна 

вартість, грн.
Частка у статутному 

капіталі, %
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АКВА ДІДЖИТАЛ»
79 992 000,00 99,99

21. Відомості про депозитарій: Депозитарій Публічне акціонерне товариство «Національ-
ний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711, зареєстрований 17.05.1999р., місцезна-
ходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченка, 3, тел. (044) 279-65-40, ліцензія видана ДКЦПФР на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності: депози-
тарна діяльність депозитарію цінних паперів, серія АВ № 581322, строк дії — з 19.09.2006 р. 
до 19.09.2016р., дата видачі ліцензії — 25.05.2011р.

22. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії:
 Мізернюк Ніна Василівна — громадянка України, Директор ТОВ «АТБ ЛІЗИНГ»;

23. Дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 
Мале аудиторське підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Сторно» (код за ЄДРПОУ — 21538169), зареєстроване 17.09.2002р. Печерською районною у 
м. Києві державною адміністрацією та здійснює свою діяльність відповідно до Свідоцтва  
Аудиторської палати України (далі — АПУ) про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської ді-
яльності № 0117 , прийнятого рішенням АПУ від 04.11.2010 року № 221/3, термін дії якого 
подовжено до 04.11.2015 року.

Мале аудиторське підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Сторно» має Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цін-
них паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку серії АБ 
№  000718, строк дії якого з 10.12.2010 р. по 04.11.2015р. Місцезнаходження ТОВ «Сторно»: 
Україна, 03055 м. Київ, вул. В. Василевської, 7, тел. (044) 572-72-31.

24. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або прода
ються цінні папери цього емітента: Цінні папери емітента на біржах або позабіржових 
торговельно-інформаційних системах не оберталися, оскільки Емітент не здійснював раніше 
емісії цінних паперів.

25. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені обліга
ції емітента.

Облігації емітента не включались до лістингу організаторів торгівлі, оскільки Емітент не 
здійснював раніше емісії цінних паперів.

Емітент має укласти договір щодо розміщення облігацій через ПАТ «Фондова біржа 
«ПФТС». Реквізити ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» вказані в п. 16.1. даного Проспекту емісії. 

26. Обсяг випуску облігацій ТОВ «АТБ ЛІЗИНГ» перевищує розмір власного капіталу Емі
тента. 

27. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у 
відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації 
якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску об
лігацій:

Щодо ТОВ «АТБ ЛІЗИНГ» протягом трьох років, що передували року проведення випуску 
облігацій, не було порушено провадження у справі про банкрутство та не застосовувалися 
заходи із санації. 

28. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій не ви
значався.

29. Порядок повідомлення про розміщення облігацій: Емітент повідомляє про розміщення 
облігацій не менш як за 10 днів до початку укладання договорів з першими власниками облі-
гацій шляхом опублікування проспекту емісії облігацій у повному обсязі в офіційному друко-
ваному виданні НКЦПФР, розміщення проспекту у загальнодоступній інформаційній базі да-
них НКЦПФР, на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується 
здійснити розміщення облігацій.

Підтверджує дані, наведені в цьому проспекті емісії облігацій:
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ ЛІЗИНГ» Мізернюк Н.В.
Підтверджує фінансову звітність, наведену в цьому проспекті емісії облігацій.
Директор Малого аудиторського підприємства у формі товариства з обмеженою відпо

відальністю «СТОРНО» Маленко А.С.
Зареєстровано в НКЦПФР 30.07.2013р. Підписано директором департаменту корпоратив

ного управління та корпоративних фінансів А. Папаікою. 

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ 

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МРІЯ»!

Відповідно до рішення Спостережної ради Закритого акціонерного товариства 
«МРІЯ» від 03 липня 2013 року (протокол № 3) 07 вересня 2013 року відбудуться поза-
чергові загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариства «МРІЯ» (іденти-
фікаційний код 32184958, місцезнаходження: Україна, Черкаська область, м. Канів, 
вул.. Леніна, 139). 

Адреса проведення зборів: Україна, Черкаська область, м. Канів, вул.. Леніна, 139, 
актовий зал, 1 поверх

Початок зборів об  11 год. 00 хв. 
Порядок денний:

Про обрання голови зборів.1. 
Про обрання секретаря зборів.2. 
Про припинення діяльності Закритого акціонерного товариства «Мрія» (іденти-3. 

фікаційний код 32184958) шляхом перетворення (реорганізації) у Товариство з обме-
женою відповідальністю.

Про призначення комісії з припинення Закритого акціонерного товариства 4. 

«Мрія» (ідентифікаційний код 32184958).
Про припинення повноважень Спостережної ради.5. 
Про припинення повноважень Голови та членів правління.6. 
Про визначення порядку, умов та строків перетворення Закритого акціонерного 7. 

товариства «Мрія» (ідентифікаційний код 32184958)
Про визначення порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі пра-8. 

вонаступника або реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів.
Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  буде складено 

станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення  зборів у порядку,  встановленому 
законодавством про  депозитарну систему України, а саме не пізніше 04 вересня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде прово-
дитись 03 січня 2013 року з 10 год. 00хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення за-
гальних зборів. Для реєстрації акціонери (представники акціонерів) повинні мати при 
собі документи, що підтверджують повноваження.

До початку проведення зборів кожен акціонер товариства (представник за доручен-
ням) може ознайомитися з документами пов’язаними із порядком денним за  
місцезнаходженням товариства, звернувшись до Голови правління Закритого акціо-
нерного товариства «МРІЯ» Демьохіної Алли Вікторівни. 

Голова Правління ЗАТ «МРІЯ»   ___________________________ Демьохіна А.В.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІйНА ФІРМА 

«СТАФЕД2»
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів , які відбу-

дуться 30 вересня 2013 року, об 11.00 годині , за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, 
к. 278.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1.Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2. Про припинення Закритого акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 

ФІРМА «СТАФЕД-2» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальніс-
тю.

3. Про порядок та строки припинення Закритого акціонерного товариства 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАФЕД-2»;

4. Затвердження складу комісії з припинення Закритого акціонерного товариства 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАФЕД-2». 

5. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Закритого акціонерного то-
вариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАФЕД-2» у зв’язку з його припинен-
ням шляхом перетворення.

6. Про порядок, строк та ціну викупу акцій в акціонерів, які вимагають цього, у разі, 
якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реор-
ганізацію і звернулись до товариства з письмовою заявою.

7. Про порядок, строк та умов обміну акцій у статутному капіталі Закритого акціо-
нерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАФЕД-2» на частки у ста-
тутному капіталі товариства, що створюється внаслідок перетворення.
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ВИРОБНИЧОКОМЕРЦiйНА ФiРМА 

«ТАРА.СЕРВiС»

Річна інформація ПрАТ 
за 2012р.

Найменування: Приватне акцiонерне товариство виробничо-
комерцiйна фiрма «Тара.Сервiс». Код ЄДРПОУ 01880316.  
Веб-сторінка, на який розміщено регулярну річну інформацію  
www.taraservis.amp-inter.com.ua. 

Голова правлiння  Петренко Вiталiй Михайлович.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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Річна інформація емітента 

ПРАТ «КОРОСТЕНСЬКА РАйСiЛЬГОСПхiМiЯ» 
за 2012 рік

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне това-
риство «Коростенська райсiльгоспхiмiя»; Організаційно-правова форма: Акцiонерне 
товариство; Місцезнаходження емітента: 11502 Житомирська обл., Коростен-
ський  р-н, м. Коростень вул. Тихона Кралi, буд. 66; Ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ емітента: 05488590; Міжміський код та телефон: (04142) 66582; Серія і но-
мер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ №517877; Дата державної 
реєстрації: 16.05.2000; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: www. korostenhimiya.ho.ua 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого під-
приємництва (тис. грн.) 

Найменування показника період звітний попередній
Усього активів  597.2  656.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)  567.3  627.3
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  1.4  1.8
Сумарна дебіторська заборгованість  4.7  3.8
Грошові кошти та їх еквіваленти  2.2  1.7
Власний капітал  168.8  207.7
Статутний капітал  253.8  253.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1362.6  -1325.4
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  428.4  448.5
Чистий прибуток (збиток)  -37.2  -111.2
Вартість чистих активів  168.8  207.7

3. За статутом органами управління товариства є загальні збори акціонерів, прав-
ління, наглядова рада, ревізійна комісія. Посадовi особи емiтента: Голова правлiння 
Вигiвський Леонiд Миколайович, член правлiння Шинкарчук Микола Миколайович, 
член правлiння Вигiвська Нiна Вiталiївна, Голова наглядової ради Вигiвський Максим 
Леонiдович, член наглядової ради Матвiйчук Микола Володимирович, член наглядо-
вої ради Камiнський Iван Iванович, Голова ревiзiйної комiсiї Вигiвський Ярослав 
Леонiдович. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення 
Фонду Державного майна України по Житомирській області 4. Інформація про цінні 
папери емітента: Вид-Акцiї, Тип-проста iменна. Форма випуску - Бездокументарнi 
iменнi. Кiлькiсть цiнних паперiв-1015168 шт. Акції товариства у лістингу не перебува-
ють. Станом на 31.12.20112 року акції розміщені серед: фiзич. Осiб-91. Частка в ста-

тутному капiталi 89.39%. юридичні особи-5 осіб, Частка в статутному капiталi 10,61 
%. 5. Загальними зборами акціонерів товариства на вимогу закону України «Про Ак-
ціонерні товариства» 31.08.2012 р прийнято рішення про розірвання з реєстратором 
ТОВ «НВП «Магістр» (Код за ЄДРПОУ 34045290) договору на ведення реєстру та 
укладання із зберігачем ТОВ «НВП «Магістр» (Код за ЄДРПОУ 34045290) договору 
про відкриття рахунків №148-Е від 15.10.2012 р. Систему реєстру було передано за 
актом прийому-передачі від 22.10.2012р сторони якого є реєстратор - ТОВ «НВП 
«Магістр», емітент-ВАТ «Коростенська райсільгоспхімія», зберігач ТОВ «НВП «Ма-
гістр» 6. Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 31.08.2012, кворум склав - 
61,87%. Позачергові загальні збори акціонерів не проводились, тому що не склика-
лись. 7.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось. 8. Незалежна аудиторська фiрма Приватне пiдприємство 
аудиторська фiрма «Житомир», Код ЄДРПОУ – 30558588. Перевiрку Товариства про-
ведено на предмет дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi» №996 вiд 16.07.1999 р. зi змiнами та доповненнями, 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (iз змiнами та доповненнями), Плану 
рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його застосування (наказ Мiнфiну 
України вiд 30.11.99  р. № 291), iнших нормативних актiв України.На думку Аудитора 
фiнансовi звiти Товариства справедливо i достовiрно вiдображають в усiх суттєвих 
аспектах його фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року, а також результат її дiяльностi 
за перiод з 01.01.12 по 31.12.12 у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтер-
ського облiку України. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi, що додається: 1. роз-
криття інформації за видами активів, про зобов’язання та власний капітал станом на 
31  грудня 2012 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку України; 2. розкриття інформації про дії та 
події, що відбулися протягом року, який закінчився 31 грудня 2012 року і які можуть 
вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, є достовірним, в усіх суттє-
вих аспектах, відповідно до вимог законодавства; 3.статутний капітал Товариства 
станом на 31 грудня 2012 року є повністю сплаченим у встановлені законодавством 
терміни; 4.інформацію щодо обсягу чистого збитку Товариства за рік, який закінчив-
ся 31 грудня 2012 року, наведено у Звіті про фінансові результати. Розкриття інфор-
мації щодо визначення суми чистого збитку за рік, який закінчився 31 грудня 2012 
року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України. 9. Повний текст річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії розкрит 05.08.2013 р та в мережі інтернет 06.08. 
2013 р. за адресою: www. korostenhimiya.ho.ua 10. Голова правлiння Вигiвський 
Леонiд Миколайович, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 
він несе відповідальність згідно з законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТИППРОЕКТ», 
Код ЄДРПОУ – 02494905, місце знаходження Товариства: 03057, м. Київ, вул. Еже-
на Потьє, 12, повідомляє, що 15 вересня 2013 року об 11.00 відбудуться поза-
чергові загальні збори акціонерів. Місце проведення зборів: 03057, м. Київ, вул. 
Ежена Потьє, 12, кімната 122.

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

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів та лічильної комісії Загаль-
них зборів.

2. Про припинення ПрАТ «УКРТИППРОЕКТ» шляхом ліквідації.
3. Призначення ліквідаційної комісії ПрАТ «УКРТИППРОЕКТ».
4. Затвердження порядку та строків припинення ПрАТ «УКРТИППРОЕКТ».
5. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових за-

гальних зборах: 15.09.2013р. з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або 
документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що 

підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із  
всіма матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) 
з 09.00 до 17.00, в кімнаті 122, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – директор Бриліцький В.Е., тел.  (044)  490- 21-
77. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних 
зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів 
– 12.09.2013р. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України. 

Довідки за телефоном: (044) 490-21-77.
Із документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери Товари-

ства можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12.
ПрАТ «УКРТИППРОЕКТ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ТОВ АГЕНЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 20

2. ПАТ АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" 15

3. ПАТ АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" 17

4. ТОВ АТБ ЛІЗИНГ 26

5. ПАТ БОРЕКС 38

6. ПАТ БРОКБІЗНЕСБАНК 16

7. ПАТ ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ 15

8. ПАТ ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ 16

9. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "МОЛІС" 20

10. ПрАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ТАРА.СЕРВIС" 37
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11. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 37

12. ПрАТ ДЕЛОС 17

13. ПАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 20

14. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМЕНМЕТ" 22

15. ПрАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 14

16. ПрАТ ЗНВКІФ "СІГМА-ІНВЕСТ" 22

17. ПАТ ЗНКІФ "ОБ'ЄДНАНИЙ КАПІТАЛ" 38

18. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 17

19. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 17

20. ПАТ КАЛИТЯНСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД КОМБІКОРМІВ І ПРЕМІКСІВ 15

21. ВАТ КАХОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 16506 14

22. ПрАТ КИЇВСТАР 19

23. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" 37

24. ПрАТ КОРОСТЕНСЬКА РАЙСIЛЬГОСПХIМIЯ 39

25. ТОВ КРАЙ-2 18

26. ТОВ КРАЙ-2 18

27. ТОВ КУА "ФОРВАРД" 20

28. ПрАТ МОНОМАХ / БАРАБАШ І.В. 38

29. ЗАТ МРІЯ 36

30. ВАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 21

31. ВАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 23

32. ТОВ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ" ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ВІДКРИТОГО 
ТИПУ

25

33. ТОВ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІДО ФОНД УКРАЇНСЬКИХ АКЦІЙ" ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ 
ВІДКРИТОГО ТИПУ

25

34. ПІФ "ОТП ІНВЕСТ" НВЗТ ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ" 38

35. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КОРОСТИШІВГАЗ" 24

36. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МИКОЛАЇВГАЗ" 19

37. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 20

38. ПрАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" 24

39. ПрАТ САНАТОРІЙ "САКРОПОЛЬ" 24

40. ПАТ СЛОВВАЖМАШ 22

41. ЗАТ СТАФЕД-2 36

42. ПрАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЗОРЯ" 20

43. ПрАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЗОРЯ" 37

44. ПрАТ УКРТИППРОЕКТ 39

45. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 17

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125446
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
06.08.2013 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


