
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення  
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі  – 
Комісія) відповідно до вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою 
отримання зауважень і пропозицій оголошує про оприлюднення 
проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія) «Про затвердження Положення про порядок 
припинення корпоративного інвестиційного фонду» (далі - проект 
регуляторного акта) та аналізу регуляторного впливу цього проекту 
на офіційному сайті Комісії http://www.nssmc.gov.ua.

Проект регуляторного акта розроблено на виконання Плану органі-
зації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації 
Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 
2012 року № 5080-VI, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів Укра-
їни 19 вересня 2012 року з метою приведення у відповідність до За-
кону України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон) 
нормативно-правової бази Комісії у сфері спільного інвестування.

Відповідно до частини 1 статті 39 Закону корпоративний фонд 
припиняється виключно шляхом ліквідації.

Добровільна ліквідація корпоративного фонду здійснюється за 
рішенням загальних зборів учасників корпоративного фонду у по-
рядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог Цивільного 
кодексу України.

Підстави для обов’язкової ліквідації корпоративного фонду ви-
значені частиною 2 статті 39 Закону.

Як визначено частиною 5 статті 39 Закону, з моменту прийнят-
тя рішення про ліквідацію корпоративного фонду розміщення та 
обіг акцій такого фонду забороняються.

Відповідно до частини 6 статті 39 Закону корпоративний фонд 
ліквідується в порядку та у строки, встановлені нормативно-
правовими актами Комісії.

Розрахунки з учасниками корпоративного фонду під час лікві-
дації корпоративного фонду здійснюються в порядку, встановле-
ному Комісією.

Процедура ліквідації корпоративного фонду здійснюється в 
порядку, визначеному частиною 8 статті 39 Закону.

Розподіл ліквідаційною комісією активів корпоративного фонду 
здійснюється в порядку, встановленому статтею 40 цього Закону.

Частиною 3 статті 40 Закону передбачена можливість здій-
снення розрахунків з учасниками корпоративного фонду в про-
цесі його ліквідації іншими, ніж кошти, активами корпоративного 
фонду.

З набранням чинності зазначеного регуляторного акта втратять 
чинність такі нормативно-правові акти:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 20 серпня 2010 року № 1324 «Про затвердження Положен-
ня про порядок припинення корпоративного інвестиційного фон-
ду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 року 
за № 919/18214 (із змінами); 

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 30 травня 2005 року № 249 «Про затвердження Положення 
про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій кор-
поративного інвестиційного фонду» (у редакції рішення Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2010 
року № 1323), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
22  червня 2005 року за № 675/10955 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 16 березня 2005 року № 106 «Про затвердження Положення 
про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2005 року 
за № 401/10681 (із змінами). 
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Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регулятор-
ного акта просимо надсилати поштою на адресу Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м.Київ, вул.  Мос-
ковська, 8, корпус 30, департамент спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів, та на адресу 
Державної служби України з питань регуляторної політики та роз-
витку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої зауваження 
та пропозиції поштою за вищезазначеною адресою.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюдню-
ється на офіційному веб-сайті Комісії – http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаютьс я зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, становить один місяць з дати 
оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

Повідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі  – 
Комісія) відповідно до вимог Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з 
метою отримання зауважень і пропозицій оголошує про оприлюд-
нення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) «Про затвердження Положення 
про порядок припинення пайового інвестиційного фонду» (далі - 
проект регуляторного акта) та аналізу регуляторного впливу цього 
проекту на офіційному сайті Комісії http://www.nssmc.gov.ua.

Проект регуляторного акта розроблено на виконання Плану ор-
ганізації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення 
реалізації Закону України «Про інститути спільного інвестування» 
від 5 липня 2012 року № 5080-VI, схваленого на засіданні Кабінету 
Міністрів України 19 вересня 2012 року з метою приведення у від-
повідність до Закону України «Про інститути спільного інвесту-
вання» (далі - Закон) нормативно-правової бази Комісії у сфері 
спільного інвестування.

Відповідно до статті 46 Закону пайовий фонд припиняється ви-
ключно шляхом ліквідації.

Частиною 2 статті 46 Закону визначено підстави прийняття 
компанією з управління активами пайового фонду рішення про 
його ліквідацію.

Для проведення ліквідації пайового фонду створюється лікві-
даційна комісія в порядку, встановленому Комісією, як визначено 
частиною 3 статті 46 Закону.

Відповідно до частини 4 статті 46 Закону ліквідація строкового 
пайового фонду до закінчення строку, встановленого його регла-
ментом, є можливою за умови згоди усіх його учасників.

Як визначено частиною 5 статті 46 Закону, з моменту прийнят-
тя рішення про ліквідацію пайового фонду розміщення та обіг ін-
вестиційних сертифікатів забороняється.

Згідно з частиною 6 статті 46 Закону, пайовий фонд ліквідуєть-
ся в порядку та у строки, що встановлені нормативно-правовими 
актами Комісії.

Розрахунки з учасниками пайового фонду під час ліквідації па-
йового фонду здійснюються в порядку, встановленому Комісією.

Стаття 47 Закону встановлює порядок розподілу активів пайо-
вого фонду в разі його ліквідації.

Частиною 3 статті 47 Закону передбачена можливість здій-
снення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж 
кошти, активами пайового фонду.

Проект регуляторного акта встановлює порядок припинення 
пайового фонду з урахуванням вимог вищевказаного Закону.

З набранням чинності зазначеного регуляторного акта втратять 
чинність такі нормативно-правові акти:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 05 жовтня 2010 року № 1516 «Про затвердження Положен-
ня про порядок припинення пайового інвестиційного фонду та 
розрахунків з його учасниками при ліквідації», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 19 листопада 2010 року за 
№  1150/18445;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 13 квітня 2005 року № 158 «Про затвердження Положення 
про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестицій-
них сертифікатів пайового інвестиційного фонду», зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2005 року за № 462/10742 
(у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 05 жовтня 2010 року № 1517);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 16 березня 2005 року № 107 «Про затвердження Положення 
про порядок вилучення пайового інвестиційного фонду з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування», зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2005 року за 
№  402/10682 (із змінами).

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регулятор-
ного акта просимо надсилати поштою на адресу Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м.Київ, вул. 
Московська, 8, корпус 30, департамент спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів, та на адресу 
Державної служби України з питань регуляторної політики та роз-
витку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої зауваження 
та пропозиції поштою за вищезазначеною адресою.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюдню-
ється на офіційному веб-сайті Комісії – http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, становить один місяць з дати 
оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР  
повідомляє про дематеріалізацію

Дніпровським територіальним управлінням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з переведенням 
випуску акцій з документарної форми існування у бездокументар-
ну та зміною найменування товариства здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій товариства:

- ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» (51840, Дніпропетровська обл., Петриків-
ський р-н, смт. Курилівка, вул. Гагаріна, 6, код за ЄДРПОУ – 
30593910), загальна сума випуску акцій –  9 846 528, 00 гривень, 
номінальна вартість акції – 1, 00 гривня, кількість акцій – 
9 846  528  штук, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 
бездокументарній формі існування - № 162/04/1/00, дата реє-
страції – 27.12.2000 р., дата видачі – 22.07.2013 р.

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

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Півден-
ного територіального управління Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі Рішення Комісії від 
07.02.2012 року №249, на підставі пункту 4 Рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 
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«Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, про-
спектів емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результа-
ти розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, 
звітів про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації 
випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого Рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28 травня 2013 року за №822/23354, скасовано реє-
страцію випуску акцій Приватного акціонерного товариства 
«Управління матеріально-технічного постачання КЦРЗ» (75720 
Херсонська обл., Скадовський район, село Красне, вул. Примор-
ська, 4-А; код за ЄДРПОУ: 24230162; статутний капітал: 
100000,00  грн, кількість акцій: 10000 штук простих іменних номі-
нальною вартістю 10,00 грн; Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій №222/04/1/99 від 22.12.1999 року, видане Дніпропетров-
ським територіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку), у зв’язку з реорганізацією товариства. 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №222/04/1/99 
від 22.12.1999 року, видане Дніпропетровським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку – розпорядження №43-ПВ-С-А від 24 липня 2013 р.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі рішення Комісії від 
07.02.12 №249, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про 
делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів 
емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати роз-
міщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів 
про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації ви-
пусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 3 Розділу Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за №822/23354, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ЕСМО» (03049, м. Київ, 
пр-т Повітрофлотський, буд. 7, код ЄДРПОУ: 31696118)  розпо
рядження №60ЦДСА від 23 липня 2013 р.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі рішення Комісії від 
07.02.12 №249, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про 
делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів 
емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати роз-
міщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів 
про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації ви-
пусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 3 Розділу Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за №822/23354, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Авеню 57» (10029, Жи-
томирська обл., м. Житомир, вул. Ватутіна, буд. 57, код ЄДРПОУ: 
13551990)  розпорядження №59ЦДСА від 23 липня 2013 р.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі рішення Комісії від 
07.02.12 №249, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про 
делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів 
емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати роз-
міщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів 
про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації ви-
пусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 3 Розділу Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за №822/23354, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «АЛЬТАІР» (02125, 
м.  Київ, пр-т Визволителів, буд. 17, код ЄДРПОУ: 04881931)  роз
порядження №58ЦДСА від 23 липня 2013 р.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи, директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фінан-
сів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 №249, на підставі п. 4 гла-
ви 4 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
17.07.03 № 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.03 за № 706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06 
№  1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.07 
за №81/13348), зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА» (04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 
буд. 1, код за ЄДРПОУ: 20022334) на скасування реєстрації випус-
ку облігацій серії «А», скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «ЕНЕРГОПОЛЬУКРАЇНА» серії «А». Анульовано тимчасове 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «ЕНЕРГОПОЛЬ-
УКРАЇНА» від 16 травня 2012 року №117/2/12-Т, видане Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпо
рядження № 149КФСТ–О від 22липня 2013 р.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 07.02.2012р. №249, на підставі 
пункту 5 глави 5 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2003р. за №706/8027 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, наданих Публічним акціо-
нерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК» (83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, код за  
ЄДРПОУ: 14282829) на скасування реєстрації випуску облігацій 
(серія Е), скасовано реєстрацію випуску облігацій (серія Е)  
Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИй УКРАЇНСЬКИй 
МІЖНАРОДНИй БАНК». Анульовано тимчасове свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій Публічного акціонерного товариства 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» від «29» травня 
2012 року №141/2/2012-Т, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку – розпорядження № 148–КФ–CТ–О 
від 22 липня 2013 р.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року №249 та 
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пункту 4 глави 4 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішен-
ням ДКЦПФР від 17.07.2003 №322, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції 13.08.2003 за №706/8027 (у редакції рішення 
ДКЦПФР від 26.10.2006 №1178, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 30.01.2010 за №81/13348) зі змінами та 
доповненнями, та відповідно до документів, наданих 
ПАТ  «Красногорівський вогнетривкий завод» (85630, Доне-
цька обл., м. Красногорівка, вул. Ахтирського, 4, код за  
ЄДРПОУ: 00191744) на скасування реєстрації випуску обліга-
цій серії «А», скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «А» 
ПАТ  «Красногорівський вогнетривкий завод». Анульовано сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій серії «А» ПАТ «Крас-

ногорівський вогнетривкий завод» від 18 червня 2004 року 
№67/2/04, видане 05.09.2011 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку – розпорядження №174КФС – О 
від 24 липня 2013 р.

24.07. 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.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРТОМ
ЛИЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Чортомлицьке

хлiбоприймальне пiдприємство";
1.2 Організаційноправова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31164045;
1.4 Місцезнаходження емітента: 53270, Днiпропетровська обл. Нiкопольський рай

он, с. Менжинське, вул. Конторська, буд. 2;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (05667) 63389 (05667) 63388;
1.6 Електронна поштова адреса емітента: chertomlik@mails.dp.ua;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом

для розкриття інформації: http://chertomlik.pat.ua;
1.8 Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням

вищого органу емітента.
2. Текст повідомлення

22 липня 2013 року загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Чортомлицьке хлiбоприй
мальне пiдприємство" прийнято рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї
ПАТ "Чортомлицьке хлiбоприймальне пiдприємство" в зв'язку з тим, що господарсь
ка дiяльнiсть товариства збиткова.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" проголосувало 100 % голосiв присутнiх на зборах, "ПРОТИ"  немає, "УТРИМА

ЛОСЬ" немає.
Станом на 22.07.2013 року кредиторська заборгованiсть складає 1271 тис. грн..
За даними рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк, пiдтвердженої аудиторським вис

новком:
 вартiсть чистих активiв складає  (1128) тис.грн.;
 сума зобов'язань складає  1333 тис.грн.;
 розмiр власного капiталу становить  (1128) тис.грн.
Розрахунки з акцiонерами будуть проводитись пiсля погашення всiєї кредиторської

заборгованостi. 
3. Підпис

Голова правлiння Забула Олександр Вiкторович підтверджує достовірність інфор
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з зако
нодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНАТОРІЙ "САКРОПОЛЬ",
код ЄДРПОУ  31733380,  96500, АР Крим, м. Саки, вул. Курортна, 14, тел. (06563) 27494,

Email: sakropol@mail.ruАдреса сторінки в мережі Інтернет  sakropol.com.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії: 22.07.2013 р. Текст Повідомлення: Посадова особа  Головний бухгал
тер  Приборович Валентина Якимівна (не надано згоди фiзичної особи про розкриття пас
портних даних) звільнена 22.07.2013 р. згідно Наказу директора Товариства від 22.07.2013
р. за № 363л за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебувала на посаді 2 роки
5 місяців 14 днів.

Посадова особа Тимчасово виконуючий обов'язки Головного бухгалтера Базаєва Марина
Олександрівна (не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних) призна
чена безстроково з 22.07.2013 року  згідно наказу директора Товариства від 22.07.2013 ро
ку № 364л. Часткою в статутному фонді емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко
рисливі та посадові злочини немає. Займала посаду заступника головного бухгалтера АТ
"Санаторій "Сакрополь".  

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

Директор  Юсупов Ахтем Білялович.
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії: 22.07.2013 р. Текст Повідомлення: Посадова особа  Головний бухгал
тер  Приборович Валентина Якимівна (не надано згоди фiзичної особи про розкриття пас
портних даних) звільнена 22.07.2013 р. згідно Наказу директора Товариства від 22.07.2013
р. за № 363л за власним бажанням. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебувала на посаді 2 роки
5 місяців 14 днів.

Посадова особа Тимчасово виконуючий обов'язки Головного бухгалтера Базаєва Марина
Олександрівна (не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних) призна
чена безстроково з 22.07.2013 року  згідно наказу директора Товариства від 22.07.2013 ро
ку № 364л. Часткою в статутному фонді емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко
рисливі та посадові злочини немає. Займала посаду заступника головного бухгалтера АТ
"Санаторій "Сакрополь".  

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

Директор  Юсупов Ахтем Білялович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЗЕРСЬКА 
РАйОННА ДРУКАРНЯ» скликає загальні збори акціонерів 30.08.2013р. о 
10.00 за адресою: Херсонська обл., смт. Бiлозерка, вул. Ценьковського, 62, з та-
ким порядком денним: 1.Звіт про результати діяльності за 2012р. 2.Звіт наглядо-
вої ради, звіт та висновки ревізора. 3.Затвердження річного звіту, балансу і по-
рядку покриття збитків за 2012р. 4.Прийняття нової редакції статуту. 5.Утворення 
та обрання виконавчого органу товариства. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у зборах 26.08.13. З матеріалами зборів можна озна-
йомитись у робочий час у приймальні. Реєстрація учасників зборів 30.08.13 з 
09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним осо-
бам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період 
звітн./поперед.): Усього активів 636/637. Основні засоби 166/217. Запаси 
526/306. Сумарна дебіторська заборгованість 110/127. Грошові кошти та їх екві-
валенти 0,5/16. Власний капітал 134/134. Статутний капітал 117/117. Чистий при-
буток (збиток) -54/0,5. Кількість акцій 466400/466400. Чисельність працівників 
13/14. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІЖНАРОДНЕ БюРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІй» 

місцезнаходження товариства: 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 65
код за ЄДРПОУ 34299140

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Міжнародне бюро кредитних історій»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34299140
1.4. Місцезнаходження емітента: 03062, мiсто Київ, проспект Перемоги, 65
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 0444225185 0444225199
1.6. Електронна поштова адреса: snizhko@ibch.info
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: https://credithistory.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення

Дата 
прийняття 
рішення

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено)

Посада*

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) 

Володіє 
часткою у 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
24.07.2013 призначено Головний 

бухгалтер
Кулініч Оксана 

Миколаївна
н/з 0.000

Зміст інформації:
На підставі Наказу Голови Правління АТ «МБКІ» відбулись наступні зміни складу 
посадових осіб емітента:
На посаду Головного бухгалтера (на умовах сумісництва) 24.07.2013 призначено Кулініч 
Оксану Миколаївну (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). 
Посада Головного бухгалтера є новоствореним робочим місцем в зв’язку із зміною 
організаційної структури Товариства. Кулініч О.М. часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обіймає посаду – головний бухгалтер ПрАТ «ФК Сократ». Строк, на який призначено 
особу – на невизначений термін (пп.1.п.1ст.23 КЗпП України).

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 йоханнессон й.Г.  24.07.2013



№137, 25 липня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТДМ» (код ЄДРПОУ 30987511)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

«30» серпня 2013 року о 12.00 за адресою: 61036, м. Харків, вул. Кірова, б. 38, офіс 301.
Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів відбудеться «30» серпня 

2013  року з 11.00 до 11.30 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, 

складається станом на 24 годину «26» серпня 2013 року.
Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт; дові-

реним особам акціонерів – довіреність, оформлену належним чином відповідно до вимог 
чинного законодавства, паспорт; представникам акціонерів – юридичних осіб – документи, 
що підтверджують їх повноваження, оформлені належним чином відповідно до вимог чин-
ного законодавства.

Порядок денний:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про затвердження звіту комісії з припинення (ліквідаційної комі-

сії) та ліквідаційного балансу.
Для ознайомлення з матеріалами та документами згідно порядку денного річних за-

гальних зборів акціонерів, акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТДМ» 
можуть звернутись до Голови комісії з припинення Товариства Кіктєвої В.Ф. за місцезнахо-
дженням Товариства (61036, м. Харків, вул. Ковтуна, 1, оф. 205) або за вищевказаною адре-
сою з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 13.00.

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

Голова комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТДМ»  Кіктєва В.Ф.
«23» липня 2013 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАСАВТОТРАНССЕРВiС» 
ЄДРПОУ емітента 03114939

66300, мiсто Котовськ, 50 рiччя Жовтня, 192; Телефон та факс емітента 04862 40103
Електронна поштова адреса емітента 1skoval@mail.ru Адреса сторінки в мережі Інтер-

нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: patc.pat.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення про розкрит-

тя інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1591: щодо викупу власних акцій

Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення щодо викупу власних акцiй - 21.07.2013 р.
Назва уповноваженого органу, що винiс таке рiшення - Загальнi збори 

ПАТ  «ПАСАВТОТРАНССЕРВIС»
Перiод обов»язкового викупу та порядок обов»язкового викупу - Акцiонери 

ПАТ  «Пасавтотранссервiс» , якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та голосува-
ли проти прийняття загальними зборами рiшення про припинення дiяльностi товариства 
шляхом його перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про викуп, 
мають право на продаж своїх акцiй ПАТ «Пасавтотранссервiс» 

Викуп акцiй здiйснюється за цiною – 0,29 грн., що вiдповiдає ринковiй вартостi акцiї, але 
не нижчою за номiнальну вартiсть акцiї. Викуп акцiй у акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рiшення про 
припинення дiяльностi товариства шляхом його перетворення, здiйснюється на пiдставi пись-
мових вимог. Строк подачi вимог до Комiсiї з припинення ПАТ «Пасавтотранссервiс» на викуп 
акцiй встановити з 21 липня 2013 р. по 21 серпня 2013 р. У вимозi акцiонера про обов'язковий 
викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання 
(мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. 
Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй товариство 
здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги 
обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити 
усi дiї, необхiднi для набуття товариством права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких 
вiн вимагає. Викупленi Товариством акцiї пiдлягають анулюванню.

Iнформацiя про мету викупу акцiй - обов»язковий викуп власних акцiй здiйснюється з 
метою реалiзацiї прав акцiонерiв, якi не згоднi з полiтикою акцiонерного товариства.

Порядок визначення цiни акцiї - цiна акцiї затверджена протоколом Наглядової ради 
№  2 вiд10.06.2013 р. в розмiрi 0,29 грн за одну акцiю, на пiдставi звiту про незалежну оцiнку 
пакету акцiй ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВIС», якiй складений ПП «Аналiтiк» станом на 
07.06.2013 р. Цiна акцiї визначалась методом дисконтированого грошового потоку з враху-
ванням безризикових ставок, iнших ризикiв, впливу контролюючої та неконтролюючої 
участi в пiдприємствi.

Номiнальна вартiсть акцiї - 0,25 грн Ринкова вартiсть акцiї - 0,29 грн Прибуток на акцiю 
за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi прийняття рiшення про 
обов»язковий викуп акцiї - 0,00 грн

Тип акцiй - простi iменнi. Форма iснування - бездокументарна. Кiлькiсть - на дату по-
дання особливої iнформацiї кiлькiсть акцiй, якi пiдлягають обов»язковому викупу не має 
можливостi визначити. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, 
що пiдлягають викупу, до статутного капiталу - на дату подання особливої iнформацiї 
спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, якi пiдлягають 
обов»язковому викупу, до статутного капiталу, не має можливостi визначити.

Дата реєстрацiї - 19.01.2011 р. Реєстрацiйний номер - 11/15/1/11 Назва органу, що 
здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають випуску - Одеське територiальне 
управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

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

млені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з припинення  Н.І. Коваль

ПОВІДОМЛЕННЯ 
АКЦІОНЕРАМ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІю ВИПУСКУ ПРОСТИХ ІМЕННИХ  АКЦІй 

ПАТ «ДОСЛІДНИй МЕХАНІчНИй ЗАВОД» 
Наглядовою радою ПАТ «ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», відповідно до вимог 

чинного законодавства, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій 
ВАТ «ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» з документарної форми існування в бездо-
кументарну форму існування.

Емітент: Повне найменування відповідно до установчих документів: Публічне акці-
онерне товариство «ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». Скорочене найменування 
відповідно до установчих документів: ПАТ «ДМЗ». Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 
00415244. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 97402, Україна, , 
АР Крим, м. Євпаторія, вул. Виноградна, 15. Адреса для листів: 97402, Україна, , АР 
Крим, м. Євпаторія, вул. Виноградна, 15. Телефон, факс: (06569)- 4-51-75.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого при-
йнято рішення про дематериалізацію: Акції прості іменні. Дані свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій: дата реєстрації: 17.06.1999 року; орган, що видав свідоцтво, та ре-
єстраційний номер випуску: Управління ДКЦПФР по АР Крим та м. Севастополю, 
реєстраційний номер випуску: 162/01/1/99. Міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів – UA0107031009. Номінальна вартість акції даного випуску – 0,25 гри-
вень. Кількість випущених акцій даного випуску – 3054080 штук. Загальна номінальна 
вартість акцій даного випуску – 763520,00 гривень.

Інформація про Реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо яких прийнято рішення 
про дематериалізацію: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Кримавтотранс-Експрес»; Скорочене найменування: ТОВ «Кримавтотранс-
Експрес»; Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:24507637; Місцезнаходження: 95011, АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 20а; Телефон, факс: (0652) 27-52-
40, 25-21-33; Керівник: Меметов Ільяс Рефатович; Інформація про ліцензію на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку -  депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: лі-
цензія видана ДКЦПФР України, номер ліцензії: серія АВ №581275 від 10.05.2011р. 
Строк дії ліцензії:10.05.2011р. - 10.05.2016р.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого при-
йнято рішення про дематериалізацію: Найменування: Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій України» (скорочене найменування: ПАТ «НДУ»); Іденти-
фікаційний код  ЄДРПОУ:30370711; Місцезнаходження:  01001, Україна, м. Київ, вул. 
Б. Грінченка, 3; Телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25; Ліцензія на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -  депозитарної діяльності, 
а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР 
України, номер ліцензії: серія АВ № 581322 від 19.09.2006р., строк дії ліцензії: 
19.09.2006р. - 19.09.2016р. 

Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення 
операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про 
дематеріалізацію буде відкривати рахунок в цінних паперах власникам акцій: Найме-
нування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійськи цінні папери»; Міс-
цезнаходження: 95034, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, буд. 2; Телефони контактної 
особи: (0652) 248-615, 248-037; Ідентифікаційний код  ЄДРПОУ: 32695089; Дані  лі-
цензії на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депози-
тарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР України, номер 
ліцензії: АГ №572006 від 03.12.2010р., Строк дії  ліцензії:  17.02.2010р. - 17.02.2015р.

Дата припинення операцій та ведення реєстру: Наглядова рада товариства визна-
чає дату припинення ведення реєстру. Припинення операцій та ведення реєстру здій-
снюється не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є  
дата припинення ведення реєстру. Після дати припинення ведення реєстру проведен-
ня будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів не здійсню-
ється.

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з 
рахунку з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів. Для по-
дальшого обслуговування рахунку в цінних паперах та одержання депозитарних по-
слуг власнику акцій необхідно звернутися до зберігача та укласти договір про від-
криття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем (у разі відсутності такого 
договору).  До дати припинення операцій власник цінних паперів випуску, щодо якого 
прийнято рішення про дематеріалізацію, має право самостійно знерухоміти належні 
йому акції в Національному депозитарії з реєстрацією його номінальним утримувачем 
у реєстрі власників іменних цінних паперів. 

Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі-зберігачів і зберігач, у яко-
го емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати  
припинення ведення реєстру зобов’язані відкрити рахунки у цінних паперах в  
ПАТ «НДУ», який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про 
дематеріалізацію. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних 
утримувачів – відправлення поштового повідомлення (простим листом).   

Порядок вилучення сертифікатів акцій – власники акцій емітента починаючи з 
дати припинення ведення реєстру надають особисто або надсилають поштою на адре-
су товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення відповідно до 
вимог Інструкції про порядок видачі, обліку, зберігання та знищення бланків сертифі-
катів цінних паперів, затверджений Рішенням ДКЦПФР від 30.07.1999 року, N 156  
(із змінами та доповненнями). 

Генеральний директор                                                                      Ануфрієва І.С.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №137, 25 липня 2013 р. 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПАСАВТОТРАНССЕРВiС» 

ЄДРПОУ емітента 03114939
66300, мiсто Котовськ, 50 рiччя Жовтня, 192; Телефон та факс емітента 04862 40103
Електронна поштова адреса емітента 1skoval@mail.ru Адреса сторінки в мережі Інтер-

нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: patc.pat.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення про роз-

криття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1591: зміна складу посадових 
осіб

Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акціонерів Протокол № 2 від 21.07.2013 р. при-

йнято рішення про припинення повноважень Правління товариства у складі: Коваль Олек-
сандр Олексiйович; паспорт КМ № 412282, виданий Котовським МРВ УМВС України в 
Одеськiй обл..01.08.2006 р; частка в статутному капiталi - 52,11 %, Гуменюк Iван Тихонович 
паспорт КЕ 791413, виданий 06.10.1997 Котовський МРВ УМВС України в Одеський обл., 
частка в статутному капiталi - 0.11%, Козiнський Анатолiй Павлович; паспорт КК № 314811, 
виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй обл..19.08.1999 р.; частка в статутному 
капiталi - 0,00 %, Лопушанська Валентина Прокопiвна; паспорт КК № 988781, виданий Ко-
товським МРВ УМВС України в Одеськiй обл..12.07.2002 р. , частка в статутному капiталi - 
0,00 %, Коваль Наталiя Iллiвна; паспорт КМ № 035341, виданий Котовським МРВ УМВС 
України в Одеськiй обл..14.10.2002 р.; частка в статутному капiталi - 0,00 %, Малiшевський 
Анатолiй Володимирович; паспорт КК № 398990, виданий Котовським МРВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 10.01.2000 р.; частка в статутному капiталi - 0,10 %.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Протокол № 2 від 21.07.2013 р. при-
йнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради товариства у складі: – Коваль 
Валентина Пилипiвна; паспорт КЕ № 208536, виданий Котовським МРВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 20.05.1996 р.; частка в статутному капiталi – 8,68 %; Єгорова Марiя Миколаїв-
на; паспорт КК № 208884, виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй обл. 
02.02.1999  р..; частка в статутному капiталi – 0,1 %; Малiшевська Галина Дмитрiвна; пас-
порт КК № 398989, виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй обл. 10.01.2000 р..; 
частка в статутному капiталi – 0,09%, Цуркаль Євгенiй Гордiйович; паспорт КЕ № 139579, 
виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй обл. 09.02.1996 р..; частка в статутному 
капiталi  – 0,1 %; ДобровольськаСвiтлана Борисiвна; паспорт КК № 419148, виданий Котов-
ським МРВ УМВС України в Одеськiй обл. 12.01.2000 р..; частка в статутному капiталi – 0 %

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Протокол № 2 від 21.07.2013 р. при-
йнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії у складі: – Тишкул Вiктор 
Васильович; паспорт КЕ № 904343, виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй обл. 
15.12.1997р..; частка в статутному капiталi – 0,11 %

– Буланна Тетяна Василiвна; паспорт ХI-ЖД № 221232; частка в статутному капiталi – 
0,1  % Гальченко Тетяна Федорiвна; паспорт КК № 494373, виданий Котовським МРВ УМВС 
України в Одеськiй обл. 12.06.2000 р.; частка в статутному капiталi – 0,1 %, Бондарь Андрiй 
Iванович; паспорт КК № 915426, виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй обл. 
01.04.2002 р.; частка в статутному капiталi – 0,09 %, Бiлiський Свiтлана Анатолiївна;

паспорт КЕ № 055666, виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй обл. 
01.11.1995 р.; частка в статутному капiталi – 0,1 %.

Змiни у персональному складi посадових осiб шляхом звiльнення без призначення 
на ці посади iнших осіб здiйснено на пiдставi рiшення загальних зборiв про припинення 
повноважень Правління, Наглядової ради та ревізійної комісії у зв’язку iз реорганiзацiєю 
акцiонерного товариства шляхом перетворення. Кiлькiсть голосiв «за» -1178529 
голосiв, що становить 98,8 % вiд кiлькостi акцiонерiв, що зареєструвались для участi у 
зборах.

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаних осіб – вiдсутня.
Строк, протягом якого особи перебували на посадах – з 28.04.2011 р.
На посади замiсть звiльнених осіб нiкого не призначено.
Позачерговими Загальними зборами акціонерів Протокол № 2 від 21.07.2013 р. при-

йнято рішення
про обрання Комісії з припинення сроком до моменту державної реєстрацiї припинення 

ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВIС» у наступному складі: Коваль Наталiя Iллiвна;
– паспорт КМ № 035341, виданий Котовським МРВ УМВС України в 

Одеськiй  обл..14.10.2002 р.;
посада – Голова комiсiї з припинення ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВIС»;
Iншi посади, якi обiймала дана особа – член Правлiння, частка в статутному капiталi - 

0,00 %; 
Попова Оксана Анатолiївна; паспорт КК № 398236, виданий Котовським МРВ УМВС 

України в Одеськiй обл..27.12.1999 р.; посада – Член комiсiї з припинення 
ПАТ  «ПАСАВТОТРАНССЕРВIС»; частка в статутному капiталi - 0,00 %, 

Iншi посади, якi обiймала дана особа – бухгалтер ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВIС», Зама-
раєв Михайло Васильович; паспорт КК № 436695, виданий Котовським МРВ УМВС України 
в Одеськiй обл. 14.12.2000 р.; посада – Член комiсiї з припинення ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВIС»; 
частка в статутному капiталi - 0,0031%, іншi посади, якi обiймала дана особа – механiк КТП 
ПАТ «ПАСАВТОТРАНССЕРВIС» - які приступають до виконання своїх обов‘язків у новому 
складі з 22.07.2013 р. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – змiни у персональному 
складi посадових осiб здiйснено на пiдставi рiшення загальних зборiв про надання повно-
важень Комiсiї з припинення у зв’язку iз реорганiзацiєю акцiонерного товариства шляхом 
перетворення. Кiлькiсть голосiв «за» -1178529 голосiв, що становить 98,8 % вiд кiлькостi 
акцiонерiв, що зареєструвались для участi у зборах.

У вищезазначених посадових осіб емітента непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини немає.

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

Голова Комісії з припинення  Коваль Н.І.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННю ЖИТЛОВИХ 

КРЕДИТІВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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

по рефінансуванню житлових кредитів» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

38040228

1.4. Місцезнаходження емітента 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, літера «В»
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

телефон: (044) 201-31-11
факс: (044) 201-31-14

1.6. Електронна поштова адреса емітента office@re-finance.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.re-finance.com.ua 

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

Зміни у реєстрі іпотечного покриття або 
реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів 
за кожним консолідованим іпотечним 
боргом

2. Текст повідомлення
Зміст інформації:
1. Дата дії: 23.07.2013 року внесено зміни до реєстру іпотечного покриття звичайних 

іпотечних облігацій серії «В», згідно рішення прийнятого Начальником Управління контролю 
іпотечного покриття ПАТ «АРЖК» (Рішення від 23.07.2013 р.) щодо включення іпотечних та 
інших активів, на заміну вилучених інших активів, до складу іпотечного покриття звичайних 
іпотечних облігацій серії «В». 

Випуск іпотечних облігацій, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер 
свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій) : звичайні іпотечні облігації серії «В», 
свідоцтво про реєстрацію випуску № 1/4/2013/Т, дата реєстрації 15.01. 2013 року.

Частка (у відсотках) іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо яких відбули-
ся зміни: 23.07.2013 р. до реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії 
«В» внесено зміни: виключено інших активів – 2,63 %, включено іпотечних активів – 3,33 % 
та включено інших активів – 0,89 %.

Причина прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: 
у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв’язку із невідповідністю іпотечних активів вимо-
гам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних 
облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям 
звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1902 від 27.12.2012  р., 
та в зв’язку з перевищенням коефіцієнту іпотечного покриття 0,9 в іпотечному покритті 
звичайних іпотечних облігацій серії «В».

Іпотечні активи (їх вартість) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення 
про виключення, та іпотечні активи (їх вартість), щодо яких прийнято рішення про включен-
ня до складу іпотечного покриття: виключено 23.07.2013 р., вартість інших активів – 
7 300 000,00 грн., 

включено 23.07.2013 р., вартість іпотечних активів – 9 247 944,76 грн.
включено 23.07.2013 р., вартість інших активів – 2 480 000,00 грн.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління  ______________  Волков Сергій Сергійович
 (підпис) 
 М. П. 
  23 липня 2013 року  
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НІКОйЛУКРАЇНА»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32385494
1.4. Місцезнаходження емітента: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, оф. 307
1.5. Міжміський код та телефон, факс: тел. (044) 230-47-30, факс (044) 230-47-20
1.6. Електронна поштова адреса: nikoil@nikoil.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://nikoil.infosite.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.07.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних збо-

рів акціонерів від 19.07.2013 року.
Посадова особа Шкуренко Людмила Іванівна (Паспорт: серія СМ № 616246 виданий 

17.03.2004р. Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській обл.), яка займала посаду Голова 
Ревізійної комісії, звільнена, у зв’язку з надходженням заяви про звільнення з займаної по-
сади. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
29.04.2013р. по 19.07.2013р. У зв’язку з припиненням Ревізійної комісії запроваджується 
посада Ревізора.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.07.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних збо-

рів акціонерів від 19.07.2013 р.
Посадова особа Пінчук Дмитро Миколайович (Паспорт: серія ТТ № 039512 виданий 

06.01.2011р. Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Ревізійної 
комісії, звільнена, у зв’язку з надходженням заяви про звільнення з займаної посади. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2013р. по 
19.07.2013р. У зв’язку з припиненням Ревізійної комісії запроваджується посада Ревізора.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.07.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних збо-

рів акціонерів від 19.07.2013 року.
Посадова особа Берус Наталія Іванівна (Паспорт: серія СМ № 167413 виданий 

26.11.2001р. Ржищівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл.), яка займала посаду Член 
Ревізійної комісії, звільнена, у зв’язку з надходженням заяви про звільнення з займаної по-
сади. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
29.04.2013р. по 19.07.2013р. У зв’язку з припиненням Ревізійної комісії запроваджується 
посада Ревізора.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.07.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних 

зборів акціонерів від 19.07.2013 року.
Посадова особа Соловйов Андрій Володимирович (Паспорт: серія МЕ № 913488 вида-

ний 10.12.2008р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) призначена на посаду Реві-
зор акціонерного товариства, у зв’язку з введенням посади Ревізора. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено особу: з 19.07.2013р. по 19.07.2015р. Інші посади, які 
обіймала особа протягом своєї діяльності: секретар відділу забезпечення діяльності палати 
у цивільних справах апеляційного суду Київської області. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій.

Голова праління Лисюк Лариса Іванівна підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься в повідомлення, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ВТОРИННІ РЕСУРСИ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 24714951
1.4. Місцезнаходження емітента – 25014, м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2г; 1.5. Міжміський 

код, телефон та факс – 0522569121; 1.6. Електронна поштова адреса – vtorresurs@romb.net; 
1.7.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації – vtorres.kr.ua

1.8. Вид особливої інформації – зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
22.07.2013 року ПАТ «Вторинні ресурси» отримано інформацію від власника акцій від-

повідно до статей 64, 65 ЗУ «Про акціонерні товариства» (вих. № 19/07 від 19.07.2013р., 
вх.  № 755 від 22.07.2013р.). Згідно отриманої інформації емітенту стало відомо, що відбу-
лися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Розмір пакету акцій юридичної особи ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 
31303122, 02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27) зменшився до 0 акцій, що складає 0.0000% 
голосуючих акцій.

Розмір пакету акцій власника юридичної особи ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ: 
37396799, 02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27) збільшився з 0 акцій та становить 84 566 480 
акцій, що складає 98,8686 % голосуючих акцій.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління (Генеральний директор) Кеворков А.Г., 23.07.2013 р.

Наглядова рада ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА
КРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІй
НИй ФОНД «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (надалі – Товариство), ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 33151813, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграду, буд. 12-Л, повідомляє, що 13 вересня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12Л, кім. 28, відбудуться позачергові Загаль-
ні збори акціонерів Товариства. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Про внесення змін до Регламенту та  Інвестиційної декларації Товариства.
5. Про затвердження змін до договору з компанією з управління активами.
6. Про затвердження змін до договору з зберігачем.
7. Про переобрання складу Наглядової ради Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 13 вересня 2013 року з 09 год. 

30 хв. до 09 год. 55 хв. Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність 
тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог 
чинного законодавства.Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах 
акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 09 вересня 2013 року. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготов
ки до Загальних зборів акціонерів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. 
Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: (044) 426-61-11. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Гарагонич Олександр Васильович. 

Голова Наглядової Ради ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ»  О.В. Гарагонич

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬ
НИХ ДОРІГ УКРАЇНИ.

1.2. Організаційно-правова форма емітента: орган державної влади.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37641918.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 9.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 287 22 55, 287 11 05.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vtc@ukravtodor.gov.ua.
1.7.Веб-сайт емітента: www.ukravtodor.gov.ua.
1.8. Адреса сторінки мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації:
1.9. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Назва уповноваже
ного 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 
у статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 22.07.2013  звільнено заступник Голови 

Укравтодору
3 Галушко Володимир 

Олексійович
 

Зміст інформації
Відповідно до наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 22.07.2013 № 118-ВК на підставі Указу Президента України від 19.07.2013 № 387/2013 "Про звільнення 
В. Галушка з посади заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України" Галушка Володимира Олексійовича звільнено з посади заступника Голови Укравтодору за 
власним бажанням.
Галушко Володимир Олексійович перебував на посаді заступника Голови Укравтодору з 03 червня 2010 року.
2 22.07.2013  призначено заступник Голови 

Укравтодору
 Харченко Олександр Іванович  

Зміст інформації
Відповідно до наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 22.07.2013 № 119-ВК на підставі Указу Президента України від 19.07.2013 № 388/2013 "Про призначення 
О. Харченка заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг України" Харченка Олександра Івановича призначено на посаду заступника Голови Укравтодору.
Харченка О.І. призначено на посаду заступника Голови Укравтодору на невизначений строк.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Харченко О.І. не має.
До призначення на посаду заступника Голови Укравтодору обіймав посаду Голови Спостережної ради приватного акціонерного товариства "Чернігівське підприємство по переробці та реалі-
зації рибних товарів "Чернігівриба".

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Голова  Євген Прусенко

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Державне агентство автомобільних доріг Украї-
ни.

1.2. Організаційно-правова форма емітента: орган державної влади.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37641918.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 9.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 287 22 55, 287 11 05.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vtc@ukravtodor.gov.ua.
1.7. Веб-сайт емітента: www.ukravtodor.gov.ua.
1.8. Адреса сторінки мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.ukravtodor.gov.ua.
1.9. Вид особливої: факт лістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення
Колегією Укравтодору від 17.06.2013 року прийнято рішення № 18 про включення відсо-

ткових іменних облігацій серії «D» до Біржового реєстру ПАТ «ФБ «Перспектива».
Листом від 22.07.2013 року № 13/07/22-1 ПАТ «ФБ «Перспектива» повідомила Укравто-

дор про прийняття рішення 22.07.2013 року щодо внесення до Біржового реєстру в котиру-
вальний список другого рівня лістингу іменні відсоткові облігації серії «D».

Відсоткові іменні облігації серії «D»:
• Дата лістингу – 22.07.2013 року.
• Найменування фондової біржі – «ПАТ «ФБ «Перспектива».

• Вид – облігації відсоткові іменні (забезпечені).
• Форма існування – бездокументарна.
• Номінальна вартість однієї облігації – 1 000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
• Загальна номінальна вартість облігацій – 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйо-

нів) гривень 00 копійок.
• Кількість цінних паперів – 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук.
• Дата реєстрації цінних паперів - 25.12.2012.
• Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що 

здійснив державну реєстрацію - свідоцтво № 307/2/12, видане Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

Облігації відсоткові іменні бездокументарної форми Укравтодору у кількості 6 000 000 
(шість мільйонів) штук продовжують перебувати у лістингу.

Власники облігацій мають право:
• купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цін-

них паперів серед визначеного Проспектом емісії кола осіб;
• на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
• на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вар-

тість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова  Євген Прусенко
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАчАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
1.4. Місцезнаходження емітента: 65031, м.Одеса, вул..Миколи Боровського, 28 «Б»
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (048) 705-20-50, 705-20-79 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc@od.energy.gov.ua 
1.7. Веб-сайт емітента: www.oblenergo.odessa.ua 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: — 
1.9. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Одесаобленерго» (Протоколом № 30 засідання Наглядової ради 

ПАТ «Одесаобленерго» від 18 липня 2013 року) був встановлений кількісний склад Правління 
Товариства — 7 (сім) осіб, в тому числі Голова Правління. Обрана членом Правління ПАТ 
«Одесаобленерго» Чабанюк-Ропотан Людмила Іванівна — Головний бухгалтер бухгалтерії 
фінансової дирекції ПАТ «Одесаобленерго». 

Призначено:
1. Член Правління Чабанюк-Ропотан Людмила Іванівна, акцій ПАТ «Одесаобленерго» не 

має. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не має. 

3. Підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації , що міс-
титься в повідомленні.

Голова Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» ______________  І.О.Поливяний
                              (підпис)                  «22» липня 2013 року

НКЦПФР повідомляє про продовження роботи із 
приведення діяльності АТ до норм законодавства
Прес-реліз 
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку) розглядає шляхи посилення роботи із емітентами, які не 
подають звітність до НКЦПФР.  Зокрема, планується зупиняти 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних акці-
онерних товариств, які більше двох років не подають фінансову 
звітність до Комісії.

«З початку року Комісія перейшла до активних дій у відношенні 
акціонерних товариств, що не привели свою діяльність у відповід-
ність до діючого законодавства. Зокрема, регулятор прийняв низку 
рішень про зупинення внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних 
паперів емітентів, які не провели дематеріалізацію чи реорганізацію 
форми власності. Водночас, з 1 січня поточного року, у зв’язку із 
змінами до Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів», у Комісії з’явилось право звертатись до суду з позо-
вом про припинення акціонерного товариства у випадку, зокрема, 
неподання ним звітності протягом двох років. Водночас, фінансу-
вання сплати судового збору за подібними позовами не передбаче-
не цьогорічним бюджетом Комісії. У зв’язку із цим ми плануємо 
скористатись іншим повноваженням НКЦПФР, передбаченим цим 
законом, а саме можливістю зупиняти внесення змін до системи 
реєстру власників іменних цінних паперів на строк до усунення від-
повідного порушення, тобто подання інформації в Комісію», - роз-
повів про плани регулятора член НКЦПФР Євген Воропаєв.

За його словами, обов’язкове розкриття інформації емітента-
ми є не тільки вимогою закону, а й обов’язковою умовою прозо-
рості та надійності фондового ринку, його зрозумілості для ін-
вестора.

«Відповідна робота  розглядається Комісією як проміжний етап 
перед зверненням регулятора до суду щодо припинення таких 
емітентів та має на меті, передусім, належне формування звітнос-
ті акціонерних товариств та їх завчасне попередження про по-
дальші наслідки у вигляді припинення юрособи. Зазначу, що об-
меження буде зняте після отримання НКЦПФР інформації про 
усунення порушення», - додав Євген Воропаєв.

Президент подписал закон о казначейских векселях
Кабинет министров сможет использовать казначейские векселя в 

установленных им объемах для реструктуризации бюджетной задо-
лженности, возникшей по состоянию на 1 января 2013 года, и для 
оформления задолженности по возмещению налога на добавленную 
стоимость, если налогоплательщик выбрал такой вариант расчетов.

Соответствующий закон, принятый Верховной Радой 4 июля, 
подписал в среду Президент Виктор Янукович.

Согласно ему, сумма задолженности будет делиться на пять 
равных частей и оформляться векселями с погашением через 
один, два, три, четыре года и пять лет. Предусмотрена также воз-
можность уплаты векселями обязательств перед бюджетом, но 
не ранее срока их погашения.

Первый вице-премьер Сергей Арбузов на минувшей неделе на 
встрече с Европейской бизнес ассоциацией еще раз подчеркнул, 
что оформление долга по возмещению НДС векселями будет 
исключительно добровольным.

По его словам, правительство больше заинтересовано в запус-
ке финансовых векселей, которые будут выпускаться банками и 
позволят организовать безресурсное кредитование.

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

1. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - 11801 7

2. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - 11801 7

3. ПАТ АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННю ЖИТЛОВИХ 
КРЕДИТІВ

6

4. ПрАТ БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 4

5. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 10

6. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
УКРАЇНИ

10

7. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
УКРАЇНИ

10

8. ВАТ ДОНЕЦКПЧЕЛОПРОМ 9

9. ПАТ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 5

10. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 11

11. ПАТ ЗНКІФ "ПРЕМІУМ-ФОНД АКЦІЙ" 8

12. ПАТ ЗНКІФ "РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ" 10

13. ТОВ КОМПАНІЯ ДЖІРАНОЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД 7

14. ПрАТ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКОЙЛ-УКРАЇНА" 9

15. ПрАТ МІЖНАРОДНЕ БюРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 4

16. ЗАТ ОСНОВА 9

17. ПАТ ПАСАВТОТРАНССЕРВIС 5

18. ПАТ ПАСАВТОТРАНССЕРВIС 6

19. ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" 8

20. ПІДІФ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" 
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

8

21. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

6

22. ПрАТ САНАТОРІЙ "САКРОПОЛЬ" 4

23. ПрАТ СПМК-6 8

24. ПрАТ ТДМ 5

25. ПАТ ЧОРТОМЛИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 4

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

НОВИНИ
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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 № 0125437
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
24.07.2013 р. 

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

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"


