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ЩОДЕННЕ офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Київської міжнародної фондової біржі 
Фондової біржі «ІННЕКС» № 22 (3572) 5 ЛЮТОГО 2013 р.

Український інститут розвитку фондового ринку 
запрошує взяти участь у навчанні 

у 2013 учбовому році
Дата Назва навчальної програми

05.02.13 -  07.02.13
Навчання фахівців з питань фінансового 
моніторингу профучасників ринку цінних 
паперів

11.02.13 -  22.02.13
Навчання фахівців з питань управління ак
тивами, торгівлі цінними паперами, депози
тарної діяльності

11.03.13 -  22.03.13
Навчання фахівців з питань управління ак
тивами, торгівлі цінними паперами, депози
тарної діяльності

09.04.13 -  11.04.13
Навчання фахівців з питань фінансового 
моніторингу профучасників ринку цінних 
паперів

15.04.13 -  26.04.13
Навчання фахівців з питань управління ак
тивами, торгівлі цінними паперами, депози
тарної діяльності

20.05.13 -  31.05.13
Навчання фахівців з питань управління ак
тивами, торгівлі цінними паперами, депози
тарної діяльності

03.06.13 -  13.06.13
Навчання за програмою підготовки фахівців 
з питань бухгалтерського обліку професій
них учасників фондового ринку

10.06.13 -  21.06.13
Навчання фахівців з питань управління ак
тивами, торгівлі цінними паперами, депози
тарної діяльності

01.07.13 -  12.07.13
Навчання фахівців з питань управління ак
тивами, торгівлі цінними паперами, депози
тарної діяльності
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ДО УВАГИ ПРОФЕСІОНАЛІВ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Український інститут розвитку фондового ринку 
представляє:

Дмитре ЛевнвЕ. Сергій Льовочкін, Сергій Хоружий

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:
парадигма свроінтеграції

Леонов Д.А., Льовочкін С.В., Хоружий С.Г.
Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції:
Монографія /  За наук. ред. В М. Федосова - К.: УІРФР, 2008. -  848 с.

У монографії висвітлюються сутність, прин
ципи, загальні засади та механізми і напрями 
регулювання ринку фінансових послуг в Євро
пейському Співтоваристві. Показано особливості 
гармонізації законодавства, уніфікації національ
них систем регулювання та регулювання єдиних 
його стандартів.

Розглянуто сформовану в ЄС систему 
джерел права щодо фінансових послуг. Уточнені 
елементи регулювання, що складають в ЄС по
няття асциіз соттипаиіаіге. Досліджено процеси 
формування законодавства ЄС щодо інвестицій
них послуг, ринків фінансових інструментів, бан
ківської і страхової діяльності, систем фінансо
вого моніторингу тощо.

Характерною ознакою дослідження є комп
лексний підхід до ринку фінансових послуг як 
цілісного та складного суспільного явища. Авто
рами доведено, що європейська парадигма не 
заперечує національні особливості розвитку, вона 
встановлює загальні рамки для реалізації в ме
жах ЄС свободи руху товарів і послуг, робочої 
сили і капіталів. Показано, що будь-який стан
дарт або нормативний акт в ЄС формується як 
компроміс спільної діяльності -  домовленості 
органів нагляду і бізнесу. Розкрито необхідність 
спрямування політики регуляторних органів на за
стосування ефективних і гнучких методів регулю
вання та контролю в тісній співпраці із ринко
вими інститутами та саморегулюванням.

Монографія розрахована на працівників органів державної влади і управління, професійних 
учасників ринку фінансових послуг, фахівців з фінансів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів 
вищих навчальних закладів.

Вартість видання - 150 грн.
З питань придбання монографії «Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції»

звертайтеся за телефоном:
(044 ) 456 - 29 - 2 1 .

















У К Р А ЇН И

Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05808592

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»

Скорочене найменування емітента (за  наявності) ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторе»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 04176
Область: м.Київ
Район: немає
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: Електриків
Будинок: 29-А
Корпус:
Офіс /  квартира: немає
Міжміський код та телефон емітента: 0443517758
Номер ф аксу емітента: 3517492
Веб-сайт емітента: уууууу .Ь одс іап .иа
Найменування д і ї , щ о д о  я к о Г розкривається інформація: Інформація про факти лістингу /  делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 01.02.2013
01.02.2013 р. Котирувальною комісією ПАТ «Українська біржа» № 807 прийнято рішення про переведення простих іменних цінних паперів ПАТ «Авто
мобільна Компанія «Богдан Моторе» до Біржового списку ПАТ «Українська біржа» в категорію позалістінгові цінні папери.
Рішення набирає чинності з 01.02.2013 р.

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

N9
з/п

Дія 
(лістинг/ 

делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Найменування
фондової

біржі
Дата дії

Вид
цінних

паперів,
щодо
яких

вчинена
Д ія

Номінальна 
вартість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія 

(тис. грн)

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 
(шт.)

Частка 
від розмі

ру
статутного 
капіталу, 

яку 
складають 

цінні 
папери, 

щодо яких 
вчинена 

дія 
(відсотки)

Дата 
реєстрації 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстра

цію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
Д ія

Найменування 
органу, 

що здійснив 
державну 

реєстрацію 
випуску 

цінних папе
рів, 

щодо яких 
вчинена дія

Тип, форма 
існування 

цінних паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

10 11 12

1 Делістінг ПАТ «Україн
ська біржа» 01.02.2013

Прості
іменні
акції

0.25 4326890612 100 16.10.2008 430\2\08 ДКЦПФР Бездокументарна

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, ще містяться в особливій інформації. 
Посада керівника емітента Голова Правління
Прізвище, ім'я, по батькові керівника емітента Старосуд Віталій Михайлович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товари
ство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37243279
1.4. Місцезнаходження емітента 01033, м. Київ, Саксаганського, 1
1.5. М іжміський код, телефон та факс емітента 044 206-15-07, 206- 
15-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента кисігуаіаіргси.доу.иа
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації ргси доу.иа
1.8. В и д  особливої інформації в ід п о в ід н о  д о  в и м о г  глави 2 розділу II або 
інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III 
цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Міністерство аграрної політики та про
довольства України від 18.01.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерства аг
рарної політики та продовольства України від 18.01.2013 № 5-п (оригі
нал зазначеного наказу Товариство отримало 31.01.2013)
Посадова особа Цибульщак О.Л. (Паспорт: серія СА номер 682955, ви
даний 03.03.2009 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка 
займала посаду Голова Правління, звільнена. Володіє часткою в статут
ному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців.
Рішення про призначення прийнято Міністерством аграрної політики та 
продовольства 31.01.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 31.01.2013 № 14-п 
Посадова особа Якубович Ігор Валентинович (Паспорт: серія АА номер 
263015, виданий 15.07.1996 р. Ж меринським РВ УМВС України в 
Вінницькій області), призначена на посаду Голова Правління. Володіє ча
сткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.
Строк, на який призначено особу: не визначено. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: попередня посада генеральний дирек
тор Аграрного фонду України. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0,00 акцій.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕПЬ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонер
не товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05758730
1.4. Місцезнаходження емітента: 65013, м. Одеса, Миколаївсь
ка дорога,144
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 7161507
1.6. Електрона поштова адреса емітента: согр@ ос!езкаЬеІ.сот
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викори
стовується  ем ітентом  для ро зкр и ття  інф ор м ац ії: М ір : / /  
05758730. зт іс іа .д о ї.иа
1.8. В ид  осо бл и во ї інф орм ац ії: В ідом ост і про зм ін у  власників 
акц ій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення
Емітентом ПАТ «Одескабель» було отримано від депозитарію  
ПрАТ «ВДЦП» зведений обл іковий реєстр власників іменних 
цінних паперів станом на 31.12.2012 р. Дата отримання реє
стру - 31.01.2013 р.
За даними реєстру:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одесь
кого кабельного заводу «Одескабель», код ЄДРПОУ 30332681, 
(місцезнаходження: 65013, Україна, Одеса, Миколаївська дорога, 
144) володіє пакетом акцій у кількості 9692050 шт., що складає 
17,3072%. У порівнянні з даними зведеного облікового реєстру 
власників іменних цінних паперів станом на 06.04.2012 р., розмір 
зменшення складає 3937353 шт., або 7,0309%.
- Товариство з обмеженою відповідальністю ФЬОРСТ АЙ М АЙ 
ГРУП (місцезнаходження: Сполучені штати Америки (США) 19806, 
штат Делавер, Вілмінгтон, округ Нью Касл, Делавер Авеню 1308) 
володіє пакетом акцій у кількості 10118353 шт., що складає 
18,0685%. У порівнянні з даними зведеного облікового реєст
ру власників іменних цінних паперів станом на 06.04.2012 р,, 
розмір збільшення складає 8913353 шт., або 15,9167%.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади: Генеральний директор Іоргачов 
Дмитро Васильович
















