
ПРОТОКОЛ №13/03/29-01 

ЗАСІДАННЯ БІРЖОВОЇ РАДИ 

Публічного акціонерного товариства ”Фондова біржа ”Перспектива” 

(далі - Біржа) 

 

м. Дніпропетровськ                                                 «29» березня 2013 року 

 

На засіданні присутні члени Біржової ради у складі 3-х осіб, що складає більше половини 

складу Біржової ради, засідання є правомочним: 

1. Мілюшко Едуард Іванович - Голова Біржової Ради; 

2. Шевчук Костянтин Дмитрович; 

3. Фещенко Ніна Анатоліївна 

 

ЗАПРОШЕНІ:   
Шишков Станіслав Євгенійович -  директор ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». 

 

Члени Біржової ради погодили наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження Переліку цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення на період з 

01.04.2013р. по 30.06.2013 р. 

Голосували: 
 „за" - 3 голоси;  

„проти" - немає;  

„утримались" - немає. 

Рішення прийнято одностайно. 

 

1. З першого питання порядку денного: 

Слухали: Директора ПАТ «ФБ «Перспектива» Шишкова С.Є., який запропонував відповідно 

до вимог Правил ПАТ «ФБ «Перспектива» затвердити та ввести в дію з 01.04.2013р. по 30.06.2013 р. 

наступний Перелік цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення: 

 

1) облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), включені до біржового реєстру станом на 

01.04.2013;  

2) нові серії ОВДП, які будуть випущені Міністерством фінансів України, за період з 

01.04.2013р. по 30.06.2013 р., які мають бути включені до Переліку не пізніше наступного робочого 

дня з дати включення до Біржового реєстру. 

3) інші цінні папери за окремим рішенням директора ПАТ «ФБ «Перспектива». 

Перелік ведеться та актуалізується кожного Торговельного дня, починаючи з дати, що не 

пізніша за дату набрання чинності нової редакції Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» 

та/або нової редакції Положення про депозитарну діяльність НБУ. При цьому з Переліку мають 

виключатися ОВДП (або інші цінні папери) у разі, якщо до дати їх погашення залишається 

менше 2 робочих днів. 

 

Голосували: 
 „за" - 3 голоси;  

„проти" - немає;  

„утримались" - немає. 

Рішення прийнято одностайно 
 

Постановили: 

Затвердити та ввести в дію з 01.04.2013р. по 30.06.2013 р. Перелік цінних паперів, що складають 

Додаткове забезпечення. 

Здійснити повідомлення Членів Біржі щодо Перелік цінних паперів, що складають Додаткове 

забезпечення, шляхом оприлюднення інформації на інтернет-сайті Біржі. 

 

 

Голови Біржової Ради                                                       Е.І. Мілюшко 

 

Секретар Біржової Ради                                              Н.А. Фещенко 


