
№155 (2660) 17.08.2017 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 27 розділу I Порядку реєстра-
ції випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу 
акціонерного товариства, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 31 липня 2012 року №1073, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 23 серпня 2012 року за 
№1431/21743, пункту 1 розділу V Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України від 28 травня 2013 року за 
№822/23354, та відповідно до документів, наданих Пу-
блічним акціонерним товариством «Банк «Портал», 
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 5а, код за ЄДРПОУ: 
38870739, на реєстрацію звіту про результати приватно-
го розміщення акцій, скасовано реєстрацію випуску акцій 
публічного акціонерного товариства «Банк «пор-
тал». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 

Публічного акціонерного товариства «Банк «Портал» від 
08 червня 2017 року №53/1/2017-Т, видане Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 271-Кф-Ст-а від 10 серп-
ня 2017 року.

16.08.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

Інформація про роботу
Управління нКцпфр у південному регіоні

за І половину серпня 2017 року
Управлінням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за І половину 
серпня 2017 року у відношенні юридичних осіб складено 
6 (шість) актів про правопорушення на ринку цінних па-
перів, з яких:

2 - за неподання, подання не в повному обсязі інформа-
ції та/або подання недостовірної інформації у відношенні:

- ВАТ транспортного будівництва «Одестрансбуд»;
- ПрАТ «Новокаховський комбінат хлібопродуктів». 
2 - за порушення законодавства про цінні папери, нор-

мативних актів НКЦПФР у відношенні: - ПрАТ «Фінансо-
ва компанія «Актив»;

- ПрАТ «Новокаховський комбінат хлібопродуктів».
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

1 - за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі 
інформації та/або розміщення недостовірної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про 
ринок цінних паперів у відношенні ПрАТ «Новокахов-
ський комбінат хлібопродуктів» 

1 - неопублікування, опублікування не в повному об-
сязі інформації та/або опублікування недостовірної ін-
формації у відношенні ПрАТ «Новокаховський комбінат 
хлібопродуктів».

Одночасно у вказаному періоді управлінням НКЦПФР у 
Південному регіоні винесено 1 (одне) розпорядження про 
усунення порушень законодавства про цінні папери.

Крім того, з 01 по 15 серпня 2017 року територіальним 
управлінням, здійснено 7 (сім) замін свідоцтв про реє-
страцію випуску емісійних цінних паперів у зв’язку зі змі-
ною найменування емітента, а саме:

- ПрАТ «Світловодське автотранспортне підприємство 
13507»;

- ПрАТ «Автотранспортне підприємство 15162»;

- ПрАТ «Автотранспортне підприємство 13555»;
- ПрАТ «Олександрійський хлібозавод»;
- ПрАТ «Будівельна компанія «Будмеханізація»;
- ПрАТ «Овочеве»;
- СПрАТ «Водолій».
Також, за період з 01 по 15 серпня 2017 року управлін-

ням розглянуто та надано відповідь на 1 (одне) звернен-
ня фізичної особи щодо публічної інформації, 1 (одне) 
звернення Головного управління національної поліції в 
Одеській області, 1 (одне) звернення Управління Служби 
безпеки України в Одеській області, а також розглянуто 
та надано відповідь на 1 (одне) звернення ліквідатора 
щодо володіння цінними паперами юридичною особою. 

Одночасно у звітному періоді працівником управління 
прийнято участь у 2 (двох) судових засіданнях, а також 
задоволено 1 (один) позов у розмірі 17 000 грн.

Також, 07 серпня 2017 року начальник управління 
прий мав участь в апаратній нараді Одеської обласної 
державної адміністрації.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво  
«ІллІЧ-СталЬ» (далі – товариство)

(ідентифікаційний код 24815801; місцезнаходження: вул. Семашко, б. 18, 
м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «05» вересня 

2017 року о 10.00 годині.
Місце проведення позачергових Загальних зборів: 87504, донецька обл., 

місто маріуполь, вулиця левченка, будинок 1, будівля вЗеЗ, кімната 
2.4.

Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: «05» ве-
ресня 2017 року о 09.30 годині.

Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 
«05» вересня 2017 року о 09.55 годині.

Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 87504, доне-
цька обл., місто маріуполь, вулиця левченка, будинок 1, будівля вЗеЗ, 
кімната 2.3.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів - «30» серпня 2017 року станом на 
24-00 годину.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства станом 

на 01 липня 2017 року.
3. Затвердження порядку розподілу майна Товариства між його акціоне-

рами.
4. Затвердження порядку і строків ліквідації Товариства.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 

акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через 
уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адре-
сою: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, 
будівля ВЗЕЗ, кімната 2.3., з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за ви-
нятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних 
зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повин-
ні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та 
документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами - Фінансовий директор Гронь Марина Вікторівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI 
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною 
установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власно-
го імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій 
рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші 
цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні 
на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів 
при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлю-
ються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 41-29-98.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ilich.
in.ua/information.php.

Голова ліквідаційної комісії прат «ІллІЧ-СталЬ»  о.ф. аліпа

повідомлення про проведення загальних зборів 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (на-

далі – Банк), з місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 
буд. 42/4, повідомляє про внесення змін до порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 07 вересня 
2017 року о 17 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 
буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал (розкриття інформації в повідомленні 
про проведення загальних зборів шляхом розміщення її в загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку здійснено 03.08.2017р.; публікація порядку денного була здій-
снена в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку» від 04.08.2017 р., № 146(2651)).

порядок денний було доповнено питаннями 4-6:
4. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

Банку.

5. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Ревізійної комісії 
Банку.

6. Про обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Банку.
Порядок реєстрації акціонерів для участі в Зборах та порядок ознайом-

лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Зборів залишаються без змін. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
залишаються без змін – https://credit-agricole.ua/press/news.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
17.08.2017 р., № 155(1660) .

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
в.о. Голови правління                                       л.в. Бондарєва

(підпис)         (ініціали та прізвище керівника) 
16.08.2017 року

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КредІ аГрІКолЬ БанК»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Публічне акціонерне товариство «Червоний Чабан»
2. Код за ЄДРПОУ 00486801
3. Місцезнаходження: вул. Шевченко, буд.6, с.Преображенка, Ка-

ланчацький район, Херсонська область, 75830.
4. Міжміський код, телефон, факс 05530 37043
5. Електронна поштова адреса apo.chaban@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації^ chaban.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до до вимог пункту 3 розді-

лу IV цього Положення 
відомості про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення
Зміст інформації: 13.06.2017 р. Публічне акціонерне товариство 

«Червоний Чабан» відповідно до виписки про операції з цінними папе-
рами ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» отримало інформацію про зміну власників ак-
цій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

на рахунку в цінних паперах Приватне акціонерне товариство «Аг-
ропромислове об’єднання «Красний Чабан» (код ЄДРПОУ 30924179, 
місцезнаходження: вул.Шевченко, буд.22, с.Преображенка, Калан-
чацький район, Херсонська область, 75830) обліковується 3020665 
штук акцій, що складає 22.56 відсотків голосуючих акцій Публічного 
акціонерного товариства «Червоний Чабан» (код ЄДРПОУ 00486801, 
місцезнаходження: вул.Шевченко, буд.6, с.Преображенка, Каланчаць-
кий район, Херсонська область, 75830) до зміни пакету акцій розмір 
частки становив 0%.

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади

_________ 
(підпис)

в.а.дзяткевич
(ініціали та прізвище керівника)

Голова правління М.П. _________________________ 
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Червоний ЧаБан»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВIКТОРIЯ»
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

23867078

3. Місцезнаходження емітента 67832 смт. Великодолинське 
вул. Кооперативна, буд. 5

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0487164161 0487164161

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

victoria@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.grosslibentale.od.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Головний бухгалтер Кашкiна Свiтлана Олександрiвна (паспорт: серiя 

КЕ номер 107144 виданий Березiвським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
22.12.1995) звiльнено 11.08.2017 р.(дата вчинення дiї 11.08.2017) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 
12.05.2003 р.. Рiшення прийнято Генеральний директор ПрАТ «ВIКТОРIЯ». 
Головний бухгалтер Рогоза Руслана Юрiївна (паспорт: серiя КМ номер 
677555 виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеськiй 
областi 22.10.2010) призначено 11.08.2017 р.(дата вчинення дiї 
11.08.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 
не визначено iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Бух-
галтер ПрАТ «ВIКТОРIЯ». Рiшення прийнято Генеральний директор 
ПрАТ «ВIКТОРIЯ».

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. Найменування посади.
Генеральний директор ____________    величко Юрiй вiкторович

М.П.

приватне аКцIонерне товариСтво «вIКторIя»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне товари-
Ство «КорЮКIвСЬКе 
автопIдприЄмСтво 17445»

2. Код за ЄДРПОУ 05524742
3. Місцезнаходження 15300, м. Корюкiвка, Чернiгiвської 

обл., вул. ринкова,18
4. Міжміський код, телефон та 
факс

( 04657) 2-12-06 

5. Електронна поштова адреса Avtotranstov@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.atp17445 pat.ua

7. Вид особливої інформації відомості про припинення емітента 
шляхом ліквідації за рішенням вищого 
органу емітента

II. текст повідомлення
11 серпня 2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЮКIВСЬКЕ 

АВТОПIДПРИЄМСТВО 17445» прийнято рiшення про припинення дiяльностi 
акцiонерного Товариства шляхом лiквiдацiї. Результати голосування: «ЗА» – 
9 (дев’ять ) акцiонерiв, що володiють 456089 голосами, що складає 100% 
голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; «ПРОТИ» – 
0 голосiв. 

Кредитором Товариства станом на 11.08.2017 року є РКСЛП 
«Корюкiвкалiс: сума 963,54 гривень. 

За даними рiчної фiнансової звiтностi за рiк, який передував датi ухва-
лення рiшення про лiквiдацiю емiтента: вартiсть чистих активiв – 
355,0 тис. грн.; сума зобов’язань – 189,0 тис.грн.; розмiр власного капiталу – 
351,0 тис. грн.. 

Активiв емiтента достатньо для розрахунку за його зобов’язаннями. Сума, 
яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i 
розподiлятиметься мiж акцiонерами буде визначена лiквiдацiйною комiсiєю 
в процесi її роботи (проведення лiквiдацiйної процедури вiдповiдно до вимог 
законодавства України).

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова лiквiдацiйної комiсiї Коломiйчук анатолiй никифорович

приватне аКцIонерне товариСтво  
«КорЮКIвСЬКе автопIдприЄмСтво 17445»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«проеКтно-теХнолоГІЧний ІнСтитУт 

«КиЇворГБУд»
повІдомлення

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного 
товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

Шановні акціонери!
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від сво-
го імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверси-
фікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обме-
женою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет 
Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), яке є власником більш ніж 10% про-
стих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», прийняло рішення про скли-
кання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«КИЇВОРГБУД» 28 серпня 2017 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 
м.  Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, 2-й поверх, група приміщень №7, при-
міщення № 4, та повідомляє вас, що, згідно ст. 38 Закону України «Про акці-
онерні товариства», внесені зміни до проекту порядку денного відповідних 
позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться 28 серпня 2017 року з 09.00 год. до 09.45 год. 
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, 2-й поверх, група 
приміщень №7, приміщення № 4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом 
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.08.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціоне-
ра – також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товари-
ства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами 
відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведен-

ня загальних зборів до 27 серпня 2017 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 01010, м. Київ,  
вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 8-й поверх, кабінет № 25. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
(документами) зборів, є Сидоренко Олександр Жоржович (юрисконсульт).

28 серпня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у міс-
ці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» акціонери можуть надсилати 
на адресу: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, ТОВ «КУА «СВА-
РОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за 
рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ» (код за ЄДРІСІ 233821).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
 http://www.kievorgbud.kiev.ua (веб-сайт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»); 
http://www.svarog.kiev.ua (веб-сайт ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ 
«Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 
233821)).
проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії по-
зачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про 
припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі – 
ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, що уклада-
тиметься з цією депозитарною установою.

3. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

5. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради 
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової ради 
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

6. Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції 
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

7. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» шля-
хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вар-
тості за рахунок додаткових внесків.

8. Про приватне розміщення акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (із зазначен-
ням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

9. Про затвердження проспекту емісії акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
10. Визначення уповноважених органів (осіб) ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», 

яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій 
ПАТ  «ПТІ «Київоргбуд».

Телефон для довідок: (044) 496-14-60.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Алеко-Сервiс»

2. Код за ЄДРПОУ: 04804439
3. Місцезнаходження: 02088 м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 564-84-76, (044) 564-70-30
5. Електронна поштова адреса: STO-Aleko@uaz-upi.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://hyundai-bort.com.ua/
novosti/123-informatsiya-emitenta

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
14.08.2017р. на засіданні наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства «Алеко-Сервiс» було прийнято рішення припинити повно-
важення виконавчого директора Буланого Олександра Павловича. 

Підстава рішення: заява Буаланого О.П., рішення наглядової ради 
ПрАТ «Алеко-Сервiс» від 14.08.2017р. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі (у відсотках) -0,00%. Перебував на посаді - з 
01.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

14.08.2017р. на засіданні наглядової ради Приватного акцiонерного 
товариства «Алеко-Сервiс» було прийнято рішення призначити Попо-
вич Олега Борисовича на посаду виконавчого директора з 15.08.2017р. 
Підстава рішення: заява Поповича О.Б., рішення наглядової ради 
ПрАТ «Алеко-Сервiс» від 14.08.2017р. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі (у відсотках) -0,00%. Строк, на який призначено: 
безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти 
років: директор 3-ї Київської філії ТОВ «Укравтозапчастина». Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.

2. виконавчий директор  попович о. Б.
15.08.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «алеКо-СервIС»
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВ-

НИЙ ТЕРМІНАЛ»
місцезнаходження товариства:
Україна, 68000, м. Чорноморськ Одеської області, вул. Північна, 2.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВ-

НИЙ ТЕРМІНАЛ» повідомляє Вас, що 21 вересня 2017 року о 13.00 годині 
за адресою: Україна, 68000, одеська область, м. Чорноморськ, вул. пів-
нічна, 2, кімната №227, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 21 вересня 2017 року з 12.40 год. до 12.55 год. за адресою: 
Україна, 68000, м. Чорноморськ Одеської області, вул. Північна, 2, кімната 
№227.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 15.09.2017 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 вересня 
2017 року (включно) з понеділка по четвер, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня 
перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 68000, м. Чорно-
морськ, Одеської області, вул. Північна, 2, к. 212. Відповідальна за озна-
йомлення з матеріалами зборів особа – Цісар Сергій Анатолійович (Вико-
навчий директор ПрАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ»).

21 вересня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: http://www.itt.od.ua

проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рі-

шення про припинення її повноважень. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
Телефони для довідок: (048) 716-77-86, (048)716-77-74.

виконавчий орган товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «ЧорноморСЬКий паливний термІнал»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «дтеК днIпрооБленерГо»

2. Код за ЄДРПОУ: 23359034
3. Місцезнаходження: 49107, м. Днiпро, шосе Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса: PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.doe.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утво-

рення, припинення його філій, представництв
II. текст повідомлення

16 серпня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» 
(далi - Товариство), з метою оптимiзацiї органiзацiйної структури Товари-
ства, прийнято рiшення про припинення (закриття) вiдокремлених 
пiдроздiлiв Товариства, а саме:

1.СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧ-
НИХ МЕРЕЖ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (код ЄДР - 34367325), мiсцезнаходження: 52001, 
Днiпропетровська область, Днiпропетровський район, мiсто Пiдгородне, вули-
ця ПIОНЕР-МАЙДАН, будинок 46.Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть 
з постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та 
передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на 
її балансi з використанням електромереж споживачiв, та обслуговувала всi 
електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй територiї;

2. СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI КРИВОРIЗЬКI МIСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI 
МЕРЕЖI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРО-
ОБЛ ЕНЕРГО» (код ЄДР - 00130843), мiсцезнаходження: 50000, 
Днiпропетровська область, мiсто Кривий Рiг, Центрально-Мiський район, 
вулиця Карла Маркса, будинок 41.Структурна одиниця здiйснювала 
дiяльнiсть з постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй 
територiї та передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi 
знаходились на її балансi з використанням електромереж споживачiв, та 
обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на 
закрiпленiй територiї;

3.СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI ШИРОКIВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРО-
ОБЛЕНЕРГО» (код ЄДР - 34367566), мiсцезнаходження: 53700, 
Днiпропетровська область, Широкiвський район, селище мiського типу Ши-
роке, вулиця Балкiвська, будинок 23Б.Структурна одиниця здiйснювала 
дiяльнiсть з постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй 
територiї та передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi 
знаходились на її балансi з використанням електромереж споживачiв, та 
обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на 
закрiпленiй територiї.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Кухтiй вадим Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.08.2017
(дата)

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво 
«автоБаЗа №6» 

(код за ЄДРПОУ 13551121; місцезнаходження: 10025, Житомир-
ська обл., місто Житомир, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, будинок 21А; дата прове-
дення державної реєстрації: 29.12.1994 року, номер запису про включен-
ня відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 305 120 0000 004248

повІдомляЄ
про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, реєстра-

ційний № 119/06/1/98 видане Житомирським територiальним управлiнням 
ДКЦПФР 20.07.1998 року.

Даним Свідоцтвом Житомирським територiальним управлiнням 
ДКЦПФР було засвідчено випуск простих іменних акцій ЗАТ «АВТОБАЗА 
№6» у кількості 1725 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) штук, номіналь-
ною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок кожна, на загальну суму 1725 
(одна тисяча сімсот двадцять п’ять) гривень 00 копійок, форма випуску – 
документарна.

директор 
Зат «автоБаЗа № 6»  антонЮК а. в.

Згідно ч.1 ст.64 ЗУ «Про акціонерні товариства», я, ЩерБинІн 
вадим миКолайовиЧ (ІПН 22009910799), повідомляю, що 
маю намір придбати акції Приватного акціонерного товариства «Хар-
ківський експериментальний ремонтно-механічний завод» (код 
ЄДРПОУ 05404268) у акціонерів Цибулько О.О., Пузь О.І., Калініна 
С.А. Цибулько Олександр Олександрович – кількість акцій 610, що 
становить 1,852% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – про-
сті іменні; Пузь Олександр Іванович – кількість акцій 154, що становить 
0,468% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – прості іменні; 
Калінін Сергій Анатолійович – кількість акцій 13 015, що становить 
39,521% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – прості іменні, 
всі акції запропоновано придбати по номінальній вартості – 5 грн. за 
одну акцію, тобто 13 779 акцій, що становить 41,841 % частки від 
уставного фонду товариства за ціною 68 895,00 грн. Просимо акціо-
нерів АТ «ХЕРМЗ» повідомити про здійснення ними своїх прав відпо-
відно до ст.7 ЗУ «Про акціонерні товариства» та ст. 7 Статуту 
АТ «ХЕРМЗ».
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
«КременЧУК нафто-
продУКт СервIС»

2. Код за ЄДРПОУ 03482784
3. Місцезнаходження 39610, Полтавська обл., м.Кре-

менчук, проїзд Галузевий, буд.80
4. Міжміський код, телефон та факс 0675405502 д/в
5. Електронна поштова адреса patknps@jmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.knps.pp.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУК НАФТО-

ПРОДУКТ СЕРВIС» повідомляє про припинення повноважень члена На-
глядової ради Замши Артема Анатолійовича з 16.08.2017р. згідно заяви 
про звільнення за власним бажанням. Повноваження та обов»язки визна-
чаються Статутом та положенням про Наглядову Раду. Дозвiл на розкрит-
тя iнформацiї про розмiр винагороди особа не давала. Обраний рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.08.2014 року. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на роз-
криття iнформацiї про паспортнi данi особа не надавала. Посадова особа 
акціями емітента не володіє.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади малюченко тетяна олексiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.08.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«наУКово-доСлIдний IнСтитУт 
елеКтромеХанIЧниХ приладIв»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИХ 
ПРИЛАДIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14309824
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Академiка Кримського, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-424-10-74, 044-424-88-01
5. Електронна поштова адреса: boyko.anastasia.ndi.emp@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://14309824.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

Наглядовою радою Товариство 14.08.2017 р. прийнято рішення 
обрати тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Кваса Ві-
ктора Олексійовича на посаду Голови Правління Товариства з 
16.08.2017 р. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради від 
14.08.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акція-
ми Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - до переобрання. 
Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років, 
- головний спеціаліст, т.в.о.Голови Правління. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Голова правління Квас в.о.  16.08.2017

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1. 11.08.2017 р. 13 933,28 6 241 543 0,223

11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийняте рiшення про збільшення ста-
тутного капіталу ТОВ «Професійний футбольний клуб «Суми» (далі – 
ТОВ «ПФК «Суми») за рахунок грошового внеску Товариства на суму, 
що дорівнює 13 933 280,00 грн., до 59 533 280,00 грн.

2. 11.08.2017 р. 36 6 241 543 0,0006

11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою Товариства було 
прийняте рiшення про відміну рішення Наглядової ради Товариства від 
19.07.2017р., протокол 19/07-2017, про укладення між Товариством та 
ТОВ «Агробізнес ТСК» договору купівлі-продажу частки Товариства в 
статутному капіталі ТОВ «ПФК «Суми» в розмірі 99,8882%.
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР 20.07.2017р.
Повідомлення опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №139 від 
26.07.2017р.
Повідомлення розміщено на сторінці www.frunze.com.ua 25.07.2017р.
Рішення прийняте в зв'язку зі збільшенням розміру частки Товариства в 
статутному капіталі ТОВ «ПФК «Суми», збільшенням розміру статутного 
капіталу ТОВ «ПФК «Суми» і як наслідок зміни пропорційного співвідно-
шення часток учасників ТОВ «ПФК «Суми».
11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою Товариства було 
прийняте рiшення про укладення між Товариством та ТОВ «Агробізнес 
ТСК» договору купівлі-продажу частки Товариства в статутному капіталі 
ТОВ «ПФК «Суми» на наступних умовах:
– предмет договору - частка Товариства в статутному капіталі ТОВ «ПФК 
«Суми» в розмірі 99,9143% статутного капіталу;
– вартість частки - 36 000,00 грн.;
– термін оплати - до 31.12.2017р.
Згідно з п.13.1.2 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Това-
риства є: будь-які договори, правочини чи операції незалежно від ціни до-
говору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосуєть-
ся оформлення Товариством договорів, правочинів та операцій з цінними 
паперами (за виключенням операцій з векселями, податковими векселями), 
а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статут-
ному капіталі інших юридичних осіб будь-яких форм власності».

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Генеральний директор цимбал о.Ю.  14.08.2017р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«СУмСЬКе маШиноБУдIвне наУКово-вироБниЧе оБ’Єднання»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «БмУ № 33». 2. Код за ЄДРПОУ: 01269589.  
3. Місцезнаходження: 08150 Київська обл., м. Боярка Шевченка, 193.  
4. Міжміський код, телефон та факс: 045-98-35-944. 5. Електронна поштова 
адреса: bmu33@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: bmu33.pat.ua.  
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 
Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33» від 16.08.2017 р. 

припинено повноваження Члена правління Христенко Віктора Миколайо-

вича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі зая-
ви про звільнення за власним бажанням. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: 9 місяців. Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «БМУ 
№33» від 16.08.2017 р. обрано Члена правління Кайдаш Вадима Микола-
йовича. Підстава обрання - за власним бажанням. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: Головний інженер ТОВ «Будкап»; Начальник дільниці, головний інже-
нер ПрАТ «БМУ №33». Посдові особи акціями товариства не володіють. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають. Поса-
дові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Голова правлiння магомедов м.а.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне акціонерне товариство 

«Бехівський спеціалізований кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443749
3. Місцезнаходження 11523, Житомирська область, Коростенський 

район, с. михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bsk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
14.08.2017 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Голови Правління Гончарова Володимира 
Олександровича (п-т НА №929377 виданий Шепетівським МРВ УМВС 

України в Хмельницькій області 27.12.2000р.) за рішенням Наглядової ради 
повноваження припиняються з 15.08.2017р. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 11.11.2016р.; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду виконуючого обов’язки Голови Правління Дідків-
ського Миколу Петровича (п-т ВМ №924011 виданий Коростенським МРВ 
УМВС України в Житомирській області 07.11.2000р.) за рішенням Наглядо-
вої ради обрано з 16.08.2017р. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє; особу обрано до обрання Голови Правління на постійній основі. 
До обрання протягом останніх п’яти років займав наступні посади: дирек-
тор ПрАТ «Трудовий колектив Коростенський щебзавод», директор вироб-
ництва ПрАТ «Трудовий колектив Коростенський щебзавод»; головний ін-
женер ПрАТ Трудовий колектив «Коростенський щебзавод»; заступник 
головного інженера ТДВ Коростенський щебзавод; Коростенський центр 
зайнятості; начальник з виробництва ГДЦ, тимчасово виконуючий обов’язки 
голови Правління, член Правління, головний інженер ПрАТ «Бехівський 
спецкар’єр»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління  Гончаров в.о. 
підпис, м. п.                          14.08.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво «БеХІвСЬКий СпецІалІЗований Кар’Єр»

повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
Повне найменування 
емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»

Код за ЄДРПОУ: 00294102
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 50 В. 
Міжміський код, телефон 
та факс 

+ 38 044 339 96 84; факс+ 38 044 339 96 84; 

Електронна поштова 
адреса: 

info@usbm.com.ua

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

www.usbm.com.ua

Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного капіталу

ІІ. текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» 

(надалі - Емітент) повідомляє, що 14 серпня 2017 р. позачерговими загаль-
ними зборами акціонерів (Протокол № 14/08/17 від 14.08.2017) прийнято 
рішення про збільшення розміру статутного капіталу Емітента до  
4 000 000,00 грн. шляхом приватного розміщення додаткового випуску про-
стих іменних акцій бездокументарної форми існування в кількості  
15 870 578 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну номі-
нальну вартість 3 967 644,50 грн. (Три мільйони дев’ятсот шістдесят сім 
тисяч шістсот сорок чотири грн. 50 коп.).

Вiдповiдно до прийнятого рiшення, цiна розмiщення простих iменних 
акцiй становить 0,25 грн. за 1 акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi  
1 акцiї – 0,25 грн. i не є нижче ринкової вартостi простих iменних акцiй Емі-
тента, яка була визначена шляхом проведення їх оцiнки суб'єктом оцiночної 
дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України та затверджена 
рiшенням наглядової ради Емітента.

На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй немає даних, чи при-
зведе цей випуск до змiни власника значного пакета акцiй Емітента, чи 
збiльшення частки у статутному капiталi акцiонера, який вже володiє паке-
том у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.

На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй до розмiщення акцiй 
власники 10 і більше відсотків акцій до розміщення додаткового випуску 
акцій:

- пакет власника акцій - фізичної особи становить 120 177 штук акцій, 
що складає 92,856701 % % статутного капіталу Емітента.

Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до роз-
міру статутного капіталу Емітента на дату прийняття цього рішення стано-
вить 12 262,6586%.

Співвідношення загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, 
до розміру статутного капіталу Емітента на дату прийняття цього рішення 
становить 100%.

Простi iменнi акцiї розмiщуються серед осiб, якi є акцiонерами Емітента 
на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом 
приватного розмiщення (тобто на 14 серпня 2017 року).

Цiннi папери додаткового випуску надають їх власникам права, однаковi 
з правами за ранiше випущеними простими iменними акцiями, i вiдповiдають 
правам акцiонерiв – власникiв простих акцiй згiдно чинного законодавства 
України та Статуту Емітента.

Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами. Фiнансовi 
ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй, будуть використанi для поповне-
ння обігових коштів. Напрямки використання – придбання та модернизація 
активів Емітента.

Можливість конвертації акцій Емітента на інші цінні папери власного ви-
пуску Емітента не передбачена.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: Емітент 
зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, 
для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

директор о.д.Бабич.                     М.П  14.08.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «УКрСервІСБУдматерІали»
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приватне аКцІонерне товариСтво  
«аГрофІрма БереЗанСЬКа птаХофаБриКа» 

(код за ЄДРПОУ 30698067,  
місце знаходження: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., 

с. Садове, вул. Комсомольська, 15)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,  

які відбудуться
«18» вересня 2017 р. о 11:00 год за адресою: 

07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове,  
вул. Комсомольська, 15, кабінет № 1. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 10:00 до 10:45 год. 

проеКт порядКУ денноГо: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 

товариства.
5. Обрання членів наглядової ради товариства.
6. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від 

імені товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової 
ради та визначення розміру їх винагороди.

7. Підтвердження обрання та припинення виконавчого органу товари-
ства.

8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новій редакції.

9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого чер-
говими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редак-
ції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах станом на 24 годину 12 вересня 2017 року, за 
три робочі дні до дня проведення зборів. порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час під-
готовки до позачергових загальних зборів: акціонери можуть звертати-
ся за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Садове, 
вул. Комсомольська, 15, кім.№1, у робочі дні з 10-00 години до 12-00 годи-
ни. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами юрисконсульт Данилівський Д.С.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – довіреність, оформлену 
згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://www.bereza.nr-avers.com.ua/ 

Тел. для довідок: (04576) 2-03-90.
наглядова рада  

прат «аГрофІрма БереЗанСЬКа птаХофаБриКа»

приватне аКцІонерне товариСтво «аГрофІрма БереЗанСЬКа птаХофаБриКа»

повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КрЮКІвСЬКий ваГоноБУдІвний 

Завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05763814
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. I. Приходька, б.139
4. Міжміський код, телефон та факс: (067) 545-05-39, факс (0536) 

769-497
5. Електронна поштова адреса: oku1@kvsz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій.

ІІ. текст повідомлення:
У відповідності до отриманого 14.08.2017 реєстру власників іменних 

цінних паперів ПАТ «КВБЗ» станом на 07.08.2017 від особи, яка здійснює 

облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, 
емітент ПАТ «КВБЗ» повідомляє наступне:

1. Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій: Ком-
панія Трансбiлдiнг Сервiс Лiмiтед / Transbuilding Service Limited 
(Великобританiя).

2. Ідентифікаційний код з бази даних комерційного реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності: 
4764608. 

3. Місцезнаходження юридичної особи: 1 Paternoster Square, London 
EC4M 7DX. 

4. Розмір пакета акцій акціонера збільшився, але становить не менше 
10 відсотків голосуючих акцій.

5. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 
19,17

6. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіта-
лу): 19,17 

7. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до загальної кількості 
голосуючих акцій): 19,2

8. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до загальної кількос-
ті голосуючих акцій): 19,3 

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова правління - директор пат «КвБЗ» (підпис) а.д. Шабала 
15.08.2017 М.П.

Шановні акціонери
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «еввІва»

(Код за ЄДРПОУ: 40304797)
Місцезнаходження: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 90

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕВВІВА», що знаходиться за адресою: Україна, 61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 90 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «За-
гальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів - «21» вересня 2017 року. 
Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Україна, 

61002, м. Харків, вул. Сумська, 90, офіс Генерального директора.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах Товариства - 15 вересня 2017 року (станом на 24.00).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводити-

меться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою 
проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів об 11 год. 00 хв.
проеКт порядКУ денноГо:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на Загальних зборах.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 
нової редакції Статуту Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного: evviva.com.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представни-
кам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог 
чинного законодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 90, офіс Генерального дирек-
тора, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день 
проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, 
61002, м. Харків, вул. Сумська, 90, офіс Генерального директора. Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Генеральний директор Товариства - Рогова Надія Олексіївна, тел. 
/057/ 717 99 89. 

Телефони для довідок: /057/ 717 99 89
наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «еввІва»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЧерКаСЬКе вироБниЧе монтаЖно-

пУСКоналаГодЖУвалЬне пІдприЄмСтво» 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 19 ве-

ресня 2017 року за місцезнаходженням Товариства: 18000, м. Черкаси, 
вул. Смілянська,163, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 19 вересня 2017 р. з 13-00 год. до 13-45 год. 
Початок зборів: 19 вересня 2017 р. о 14-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 13.09.2017 р.
проеКт порядКУ денноГо:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту збо-

рів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах Товариства. 
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013-2016 рр. та визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013-2016 рр.
6. Звіт Ревізора за 2013-2016 рр. Затвердження річного звіту та балансу 

Товариства станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 р. та 
31.12.2016 р.

7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013-
2016 рр.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 
нової редакції.

9. Вибори Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради. Обрання 

особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової 
ради.

11. Вибори Ревізора.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

найменування показника 
(тис. грн.)

період
2012 2013 2014 2015 2016

Усього активів 138,5 139,3 123,7 116,8 108,6
Основні засоби 67,8 62,2 56,6 51,0 43,2

Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0 0 0 0

Запаси 5,7 5,7 5,7 4,7 4,8
Сумарна дебіторська заборго-
ваність

57,7 57,0 57,5 56 56,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 4,3 11,6 1,1 2,3 1,7
Нерозподілений прибуток -49,1 -49,9 -63,4 -86,5 -85,3
Власний капітал 130,8 130,0 116,5 93,4 94,6
Статутний капітал 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8
Довгострокові зобов’язання 0 0 0 0 0
Поточні зобов’язання 7,7 9,3 7,2 23,4 14,0
Чистий прибуток (збиток) -2,9 -0,8 -13,5 -23,1 1,2
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

151200 151200 151200 151200 151200

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0 0 0 0

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0 0 0 0

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

2 2 1 1 2

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в за-
гальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em14190381.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. 
Смілянська,163, приймальна ПрАТ, в робочі дні з 8-00 до 12-00 години. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Голова Наглядової ради Тугай Григорiй Степанович. Також за цією адресою 
акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо 
порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати 
скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не 
пізніше ніж за сім днів до зазначеної вище дати скликання зборів. 

приватне акціонерне товариство  
«Будівельні матеріали»

(76000, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164 
код за ЄДРПОУ 05495880 (надалі - Товариство)

повідомляє що «19» вересня 2017 року об 11.00
за адресою: м. Івано-франківськ, вул. Гетьмана мазепи, 164 

(каб.1- актовий зал)
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів

порядок денний:
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 

загальних зборах розпочнеться в 10.00 год. і закінчиться в 10.50 год. за 
місцем проведення зборів 

проект порядку денного
(перелік питань, включених до проекту порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2.Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на 

загальних зборах акціонерів. 
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах акціонерів. 
4. Створення господарського товариства у формі товариства з обме-

женою відповідальністю «Спецмонтажбуд - Іф»
5. Визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою 

відповідальністю «Спецмонтажбуд - Іф» у розмірі 5 040 000,00 (п’ять 
мільйонів сорок тисяч гривень нуль копійок) та порядок формування ста-
тутного капіталу шляхом внесення до статутного капіталу товариства 
наступного нерухомого майна:

Будівлі та споруди (загальною площею 15437,7 метрів квадратних, що 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, бу-
динок 164) а саме:

Тунельна піч (А) в тому числі: садочне відділення (А1), блок тунельних 
сушилок (А2), зал відстою (А3), формовочне відділення (А4), будинок бі-
гунного відділення (А5), будинок шихтозапасника(А6) ; інженерний кор-
пус (Б); адміністративно-побутовий корпус (В); майстерня будмат (Д); 
бокси (Е) ; котельня (Є); прохідна (Ж); ГРП (Л); димова труба (М); огоро-
жа (№1).

6. Затвердження оцінки нерухомого майна, вартість якого внесена до 
статуного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмон-
тажбуд - Іф» 

7. Затвердження передавального акту нерухомого майна, вартість 
якого внесена до статуного капіталу товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Спецмонтажбуд - Іф» 

8.Затвердження Статуту товариства з обмеженою відповідальністю 
«Спецмонтажбуд - Іф» 

9. Утворення органів управління товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Спецмонтажбуд - Іф»

10.Визначення місцезнаходження товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Спецмонтажбуд - Іф»

11. Уповноваження голови правління на державну реєстрацію товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Спецмонтажбуд - Іф» як юридичної 
особи, а також виконання всіх інших юридичних формальностей, необхід-
них для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю 
«Спецмонтажбуд - Іф», як юридичної особи та постановки його на облік в 
усіх контролюючих органах.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше 
як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товари-
ства: 05495880@emitent.net.ua. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 13.09.2017 р. 
З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акці-
онери Товариства можуть ознайомитися особисто прибувши за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164, каб.1 в робочий час з 
9.00 до 17.00 (відповідальна особа Сапіжак О.Ю.). Для участі у зборах 
при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу ак-
ціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення 
на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодав-
ства.

правління прат «Будівельні матеріали» 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«БУдІвелЬнІ матерІали»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«КорЮКIвСЬКе 
автопIдприЄмСтво 17445»

2. Код за ЄДРПОУ 05524742
3. Місцезнаходження 15300, м. Корюкiвка, Чернiгiвської 

обл., вул. ринкова,18
4. Міжміський код, телефон 
та факс

( 04657) 2-12-06 

5. Електронна поштова 
адреса

Avtotranstov@ukr.net

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

www.atp17445 pat.ua

7. Вид особливої інформації відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (враховуючи прий-

няте рiшення про припинення дiяльностi акцiонерного Товариства шляхом 
лiквiдацiї та створення (обрання) складу лiквiдацiйної комiсiї) відбулись 
зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме:

Припинено повноваження:
1. Директор Коломiйчук Анатолiй Никифорович, паспорт НК 022474 

виданий 03.01.1995 Корюкiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., 
володіє 28,42 % акцій АТ.

2. Голова наглядової ради Мороз Свiтлана Володимирiвна, паспорт НК 
703506 виданий 28.12.1999 Корюкiвським РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй обл., володіє 17,37 % акцій АТ.

3. Член наглядової ради Грукало Тетяна Петрiвна, паспорт НМ 055225 

виданий 31.05.2002 Корюкiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., 
володіє 0.36 % акцій АТ.

4. Член наглядової ради Хомко Сергiй Павлович, паспорт НК 465722 
виданий 03.02.1998 Корюкiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., 
володіє 0.26 % акцій АТ.

5. Головний бухгалтер Кравченко Антонiна Петрiвна, паспорт НМ 
079544 виданий 28.08.2002 Корюкiвським РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй обл., володіє 1.72 % акцій АТ.

У звільнених посадових осіб емітента непогашена судимість за корис-
ливі та посадові злочини відсутня. Строк, протягом якого звільнені поса-
дові особи емітента перебували на посадах – п’ять років.

Обрано:
1. Голова лiквiдацiйної комiсiї Коломiйчук Анатолiй Никифорович, 

паспорт НК 022474 виданий 03.01.1995 Корюкiвським РВ УМВС України 
в Чернiгiвськiй обл., володіє 28,42 % акцій АТ.

2. Член лiквiдацiйної комісії Мороз Свiтлана Володимирiвна, паспорт 
НК 703506 виданий 28.12.1999 Корюкiвським РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй обл., володіє 17,37 % акцій АТ.

3. Член лiквiдацiйної комісії Кравченко Антонiна Петрiвна, паспорт НМ 
079544 виданий 28.08.2002 Корюкiвським РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй обл., володіє 1.72 % акцій АТ.

4. Член лiквiдацiйної комісії Грукало Тетяна Петрiвна, паспорт НМ 
055225 виданий 31.05.2002 Корюкiвським РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй обл., володіє 0.36 % акцій АТ.

5. Член лiквiдацiйної комісії Ларченко Ольга Iванiвна, паспорт НК 
668892 виданий 22.11.1999 Корюкiвським РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй обл., володіє 0.38 % акцій АТ.

У призначених посадових осіб емітента непогашена судимість за ко-
рисливі та посадові злочини відсутня.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова лiквiдацiйної комiсiї Коломiйчук анатолiй никифорович

повідомлення
щодо прийняття рішення про ліквідацію пайовоГо 
венЧУрноГо недиверСифІКованоГо 

ЗаКритоГо ІнвеСтицІйноГо фондУ «фІКУС»
товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ 
«КомпанІя З УправлІння аКтивами «емердЖІ», 

код ЄдрІСІ 23300288
(надалі – «фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що «14» серпня 2017 року За-
гальними зборами учасників ТОВ «Компанія з управління активами «ЕМЕР-
ДЖІ» (Протокол №25 від «14» серпня 2017 року) було прийняте рішення 
про дострокову ліквідацію Фонду за згодою всіх його учасників. Таке рішен-
ня було прийняте у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією на ринку 
цінних паперів, нестабільністю економічної ситуації в країні в цілому, не-
сприятливим інвестиційним кліматом та недоцільністю подальшого існу-
вання Фонду в період фінансово-економічної кризи. 

порядок та строки пред’явлення кредиторами фонду своїх вимог:
Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з 

наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому ор-

гані інформації щодо ліквідації Фонду та триває протягом 2 (двох) місяців.
Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної 

комісії за місцезнаходженням Компанії з управління активами Фонду із до-
даванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких ви-
мог, належно оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню 
або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням 
відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання.

Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішен-
ня щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комі-
сія надсилає (передає) такому кредиторові відповідне повідомлення в 
письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються від-
повідно до закону.

місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління ак-
тивами:

04116, м.Київ, вул. Шолуденка, 3, оф. 307
Тел./факс: (044) 221 58 24, (044) 221 09 50;
E-mail: anna@fikusfund.com
Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00.
Голова ліквідаційної комісії _____________________/Пасічник Д.В./
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повідомлення про зміни у порядку денному позачергових Загальних 
зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «атп-1»

Шановні акціонери публічного акціонерного товариства «атп-1»!
Публічне акціонерне товариство «АТП-1»», код за ЄДРПОУ 03746384, 

місцезнаходження: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова,1 (надалі - То-
вариство) повідомляє про зміни у порядку денному позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства, які призначено на 31 серпня 2017 року о 
15 год. 00 хв. за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. промислова, 1, 
І – поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1» 

За пропозицією акціонера, що володіє більш ніж 10% акцій статутного 
капіталу Товариства, порядок денний зборів доповнено наступними питан-
нями та проектами рішень по цих питаннях: 

питання № 4 «прийняття рішення про припинення повноважень 
членів ревізійної комісії.»

Проект рішення по цьому питанню: Припинити повноваження членів 
ревізійної комісії: Марісової Ірини Вікторівни; Шаблі Дмитра Васильовича; 
Данічева Олександра Вадимовича. 

питання № 5 «про зміну типу товариства. визначення дати набран-
ня чинності рішення про зміну типу товариства.»

Проект рішення по цьому питанню: Змінити тип товариства з Публічного 
акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набу-
вають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

питання № 6 «про зміну найменування товариства. визначення 
дати набрання чинності рішенням про зміну найменування товари-
ства.»

Проект рішення по цьому питанню: Змінити найменування Публічного 
акціонерного товариства «АТП-1» на Приватне акціонерне товариство 
«АТП-1». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних 
документів.

питання № 7 «про внесення змін до Статуту товариства шляхом 
затвердження його у новій редакції. визначення уповноваженої особи 
для проведення державної реєстрації Статуту товариства. визначення 
дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту това-
риства.»

Проект рішення по цьому питанню: 
1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «АТП-1» 

та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства 
«АТП-1».

2. Уповноважити Директора Товариства Куденка Віталія Григоровича 
підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Директору Товариства Куденку Віталію Григоровичу здійсни-
ти всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних до-
кументів.

питання № 8 «про внесення змін до внутрішніх положень товари-
ства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме положення про 
наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про 

Загальні збори акціонерів та скасування положення про ревізійну 
комісію»

Проект рішення по цьому питанню: Затвердити нову редакцію внутрішніх 
положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду, Положення 
про Виконавчий орган та Положення про Загальні збори акціонерів. Скасу-
вати положення про Ревізійну комісію Товариства.

питання № 9 «про затвердження умов цивільно-правових договорів 
з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх ви-
нагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з ними.»

Проект рішення по цьому питанню: Встановити щомісячний розмір ви-
нагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) 
гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконав-
чий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами 
Наглядової Ради на період їх обрання.

питання № 10 «про схвалення рішення наглядової ради товариства 
(протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання 
голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчо-
го органу (директора) та обрання виконавчого органу.»

Проект рішення по цьому питанню: Схвалити рішення Наглядової ради 
товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переоб-
рання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконав-
чого органу (директора) та обрання виконавчого органу. Визнати рішення 
Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) 
таким, що прийнято в інтересах Товариства та його акціонерів. 

По питанню № 3 «обрання членів наглядової ради товариства», 
включити до бюлетеня для кумулятивного голосування наступних кандида-
тів до складу Наглядової ради Товариства:

П.І.П кандидата Кількість, тип та/або клас акцій, 
що належать кандидату

Прокоф’єв Сергій Валерійович 483 380 шт. простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»

Шабля Дмитро Васильович 125 584 шт. простих іменних акцій 
ПАТ «АТП-1»

Примітка:Вказані кандидати до складу наглядової ради не є пред-
ставниками акціонера (акціонерів).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 01013, Україна, м. Київ, 
вул. Промислова, 1, 4 – поверх, кімната №7, у робочі дні, робочий час до 
дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів 
ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці 
проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним 
за ознайомлення акціонерів з документами є Директор ПАТ «АТП-1» Куден-
ко Віталій Григорович. Телефон для довідок: (044) 285-63-87 

директор пат «атп-1»  Куденко в.Г.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «атп-1»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво «КомпанIя 
«приват IнтертрейдIнГ»

2. Код за ЄДРПОУ 20006660
3. Місцезнаходження 49094, мiсто Днiпро, вул. Набережна 

Перемоги, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 735-31-37 (056) 735-31-37

5. Електронна поштова адреса ershov@pit.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://pit.ucoz.org/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
Пiдстава для припинення повноважень - надходження заяви Недодатко 

Олександра Сергiйовича вiд 03.08.2017 року про складання повноважень 
члена Наглядової ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ» Не-
додатко Олександра Сергiйовича з 15.08.2017 року, без прийняття рiшення 

вiдповiдним органом управлiння емiтента.
Iнформацiя про посадову особу: Недодатко Олександр Сергiйович. Осо-

ба не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повна назва 
посади, з якої звiльнено (повноваження якої припинено): Член Наглядової 
ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ».

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - припинен-
ня повноважень члена Наглядової ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» вiдповiдно до положень Статуту ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИ-
ВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ» та Положення «Про Наглядову раду ПРАТ «КОМПАНIЯ 
«ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ»» у зв’язку iз складанням членом Наглядової 
ради власних повноважень за власним бажанням згiдно Заяви про скла-
дення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» вiд 03.08.2017 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 14.10.2014 

по 15.08.2017 (включно).
Замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) нiкого не при-

значено (не обрано) на посаду.
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади пугач Юрiй володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.08.2017
(дата)
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прат «ГаЗтеК» (код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходжен-
ня: 04116, Україна, м. Київ, вул. маршала рибалка, 11, прат «ГаЗтеК», 
засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) (+ 38 044) 207 53 40, 
205 58 91, e-mail: office@gaztek.com.ua) є емітентом іменних відсоткових 
забезпечених облігацій серії В, номінальною вартістю 1000,00 грн. одна 
облігація (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 

№ 233/2/2014 від 24.11.2014 р.), строком обігу облігацій по 06.09.2029 
року. 

Наказом директора емітента за № 07/08-змВ від 07.08.2017 року прий-
нято рішення на дванадцятий відсотковий період (з 07.09.2017 р. по 
07.12.2017 р.) залишити відсоткову ставку незмінною на рівні 19,5 %, що 
відповідає положенням Проспекту емісії облігацій.
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фондовые индексы Украины во вторник 
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во 
вторник изменились разнонаправленно: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) просел на 0,26% - до 
1128,73  пункта, индекс ПФТС повысился на 0,12% - до 
288,39 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6 млн грн, в том числе 
акциями 5,8 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 37 млн грн, в том 
числе акциями – 0,36 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели 
бумаги «Донбассэнерго» (-1,54%), «Укрнафты» (-0,48%) 
и «Центрэнерго» (-0,41%).

Выросли в цене только акции «Мотор Сичи» 
(+0,16%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,53%) и «Мотор Сичи» (+0,19%).

Варшавская фондовая биржа во вторник была закрыта 
в связи с национальным праздником.

минфин Украины увеличил продажу 
валютных овГЗ до $351,5 млн

Министерство финансов Украины привлекло 
$351,48  млн по ставке 5,4% годовых на дополнитель-
ном аукционе по продаже валютных облигаций внутрен-
него госзайма (ОВГЗ) во вторник, что в 2,2 раза больше, 
чем на предыдущем плановом аукционе 25 июля.

Как сообщил Минфин, он удовлетворил все 13 заявок 
поданных заявок, сохранив ставку отсечения на уровне 
предыдущего аукциона – 5,4% годовых.

Помимо того, Минфин во вторник разместил годичные 
и трехгодичные гривневые бумаги на 1 млрд 
298,07  млн  грн соответственно под 14,4% и 14,46% 
годовых, что соответствует ставкам на подобных аукци-
онах одну-две недели назад.

Как сообщалось, первоначально график размещения 
ОВГЗ на третий квартал текущего года предусматривал 
лишь один аукцион по продаже валютных облигаций – 
25 июля. На нем Минфин привлек $157,91 млн по сред-
невзвешенной ставке 5,34% годовых. Всего на аукцион 
было подано 34 заявки на покупку на общую сумму (по 
номиналу) $462,564 млн по ставкам от 5,3% до 5,5% 
годовых, из которых Минфин удовлетворил 30, устано-
вив ставку отсечения 5,4% годовых.

На единственном подобном аукционе в первом полу-
годии этого года, прошедшем в середине мая, валютные 
ОВГЗ были проданы на $38,09 млн под 5,5% годовых.

ГфС констатирует рост на 28% поступлений 
в госбюджет от налогов за 7 мес. 

Налогоплательщики перечислили в госбюджет 
412  мдрд грн налогов и сборов за январь-июль текущего 
года, что на 89,3 млрд грн, или на 27,7%, больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, со-
общается на сайте Государственной фискальной службы 
(ГФС).

«При этом на протяжении всего 2017 года ГФС ежеме-
сячно обеспечивает перевыполнение плановых показа-
телей по поступлениям в бюджет. Таких результатов уда-

лось достичь благодаря усилению мер ГФС относительно 
детенизации экономики, усиления борьбы с контрабан-
дой и нарушением таможенных правил», – цитирует 
пресс-служба ведомства исполняющего обязанности 
главы ГФС Мирослава Продана.

Он также отметил, что поступления, уплаченные 
вследствие принудительного взыскания, составляют 5% 
общей сумы сборов.

Как сообщалось, доходы государственного бюджета 
Украины в январе-июле 2017 года составили 
447,63 млрд грн, что на 41,8 млрд грн или 10,3% 
превышает показатели временного плана. По данным 
Государственной казначейской службы, по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года доходы увеличились 
на 146,33 млрд грн, или на 48,6%.

еБрр изучает возможности развития 
гривневого кредитования и 
инвестирования в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
изучает возможности развития кредитования и инвести-
рования в Украине в гривне, сообщил директор ЕБРР в 
Украине Шевки Аджунер.

«Одна из наших целей – расширение объемов финан-
сирования в нацвалюте. Ситуация объективно такова, 
что в банковской системе сейчас много гриневой лик-
видности, однако кредитование остается слабым. Наша 
роль в том, чтобы обеспечить канал для перетока лик-
видности непосредственно в рынок», - сказал он во вре-
мя пресс-конференции в Киеве во вторник.

По словам Ш.Аджунера, ЕБРР уже ведет соответству-
ющие переговоры как с банковскими группами, так и с 
корпоративными клиентами. Помимо этого, планируется 
сотрудничество с муниципальными и коммунальными 
предприятиями.

В то же время он отметил, что масштаб операций бан-
ка в этом направлении будет зависеть от развития 
экономики Украины.

«У нас сейчас есть разные варианты привлечения 
гривневой ликвидности - через партеров или путем 
выпуска облигаций в гривне. Мы к этому готовимся. Но 
чтобы это произошло, нужно чтобы на рынке сложились 
условия для развития», - сказал Ш.Аджунер.

ЕБРР является крупнейшим международным 
финансовым инвестором в Украине. С начала деятель-
ности Банка в стране в 1993 году его совокупные обяза-
тельства составили почти 12,2 млрд евро в рамках 
377  проектов.

Ранее Международная финансовая корпорация (IFC) 
привлекла у Райффайзен Банк Аваль кредит в нацио-
нальной валюте на 400 млн грн. Привлеченные средства 
IFC намерена направить на финансирование 
инвестиционных проектов украинских компаний.

оценка роста ввп еврозоны во II квартале 
оставлена на уровне 0,6%, как и ожидалось

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 
2017 года выросла на 0,6% по сравнению с первым квар-
талом, свидетельствуют пересмотренные данные Ста-
тистического управления Европейского союза.
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Данные совпали с предварительной оценкой и с про-
гнозом экспертов рынка.

Вместе с тем оценка роста ВВП валютного блока в го-
довом выражении была пересмотрена с 2,1% на 2,2%, 
хотя эксперты не ожидали изменения показателя.

В первом квартале 2017 года экономический подъем 
составлял 0,5% в поквартальном выражении и 1,9% - в 
годовом.

ВВП 28 государств Евросоюза в апреле-июне увели-
чился на 0,6% относительно предыдущего квартала и на 
2,3% по сравнению со вторым кварталом прошлого 
года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в начале июня 
повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 
1,9% с ожидавшихся в марте 1,8%.

Окончательные данные по ВВП будут обнародованы 
5 сентября, следующее заседание Европейского цен-
трального банка (ЕЦБ) состоится 7 сентября.

Курс евро к 12:16 МСК остается стабильным к долла-
ру США и торгуется на уровне $1,1735. Сводный индекс 
крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 
повысился к 12:01 МСК на 0,74% - до 379,29 пункта.

Конституционный суд фрГ усомнился в 
законности выкупа ецБ госбумаг, направил 

запрос в европейский суд
Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии 

поставил под сомнение законность реализуемой Евро-
пейским центральным банком (ЕЦБ) программы выкупа 
облигаций государств еврозоны и обратился к Европей-
скому суду с запросом о ее оценке.

ФКС рассчитывает получить разъяснения Европей-
ского суда по вопросу о том, соответствует ли эта про-
грамма мандату ЕЦБ в соответствии с общеевропейским 
законодательством.

В сообщении германского суда, опубликованном во 
вторник, отмечается наличие веских оснований пола-
гать, что «решение ЕЦБ о выкупе гособлигаций наруша-
ет запрет на монетарное финансирование и выходит за 
рамки мандата ЕЦБ по реализации денежно-кредитной 
политики».

ФКС потребовал проведения судопроизводства в 
ускоренном порядке, поскольку ситуация требует приня-
тия решения в течение короткого времени, отмечается в 
сообщении суда.

Выкуп облигаций государств еврозоны, начатый евро-
пейским Центробанком в марте 2015 года, является час-
тью общей программы количественного смягчения (QE).

Согласно данным на 12 мая 2017 года, которые при-
водит ФКС, объем активов, выкупленных в рамках QE, 
составил 1 трлн 862,1 млрд евро, в том числе госбумаг 
на 1 трлн 534,8 млрд евро.

Ранее ФКС уже обращался к европейскому суду за 
разъяснениями относительно действий ЕЦБ. Это было в 
2014 году, когда германский суд рассматривал иск группы 
германских политиков, представителей науки и бизнеса, 
в котором ставилась под сомнение правомерность 
программы выкупа гособлигаций Outright Monetary 
Transactions (OMT).

В феврале 2014 года ФКС направил в Европейский 
суд запрос о проверке OMT, предполагающей выкуп го-

соблигаций проблемных стран еврозоны на вторичном 
рынке в неограниченном объеме, на соответствие обще-
европейскому законодательству.

В июне 2015 года Европейский суд вынес свое реше-
ние, постановив, что программа OMT соответствует 
основополагающим соглашениям ЕС, и, спустя год, ФКС 
также признал ее правомерной.

ЕЦБ объявил о запуске программы OMT 6 сентября 
2012 года. Несмотря на то, что ни одно государство так и 
не прибегло к помощи в рамках OMT, самого объявления 
программы было достаточно, чтобы облегчить долговой 
кризис в еврозоне.

Действующая программа QE, в отличие от OMT, пред-
усматривает выкуп Центробанком, не проблемных бу-
маг, а облигаций всех государств еврозоны.

В настоящее время ЕЦБ выкупает бумаги в объеме 
60  млрд евро в месяц в рамках QE и намерен продо-
лжать покупки в этом объеме до конца текущего года, 
после чего, по мнению экспертов, начнет постепенно со-
кращать выкуп.

Китай вновь стал крупнейшим держателем 
госдолга СШа

Китай вернул себе статус крупнейшего держателя гос-
долга США, обойдя по этому показателю Японию 
впервые с октября прошлого года, свидетельствуют 
результаты исследования американского Минфина.

В июне Китай приобрел US Treasuries на $44,3 млрд, 
тогда как Япония продала эти активы на сумму 
$22,5  млрд.

В результате объем китайского портфеля американ-
ских долговых обязательств повысился до $1,15 трлн, 
японского - снизился до $1,09 трлн.

На третьем месте находится Ирландия с показателем 
$302,5 млрд (+$6,7 млрд за месяц), далее следует Бра-
зилия ($269,7 млрд, без изменения), Каймановы острова 
($254 млрд, снижение на $12,1 млрд) и Швейцария 
($244,5 млрд, рост на $5 млрд).

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Ве-
ликобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Россия в июне снизила вложения в гособлигации США 
на $5,8 млрд. Среди крупнейших держателей US 
Treasuries Россия занимает 14-е место с показателем 
$101,9 млрд.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries 
в июне вырос на $47,7 млрд, до $6 трлн 171 млрд. Из 
этой суммы бумаги на $3 трлн 995 млрд принадлежали 
правительствам или центробанкам иностранных госу-
дарств.

Чистый отток иностранных инвестиций из акций США 
в позапрошлом месяце составил $4,47 млрд, приток 
вложений в корпоративные долговые бумаги - 
$2,81  млрд.

доллар стабилен к иене и евро после роста 
накануне

Курс американского доллара стабилен в паре с иеной 
и евро после значительного роста во вторник на сильных 
статданных по американской экономике.

Евро торгуется к 9:12 мск в среду в районе $1,1740 
против $1,1735 на закрытие предыдущей сессии.
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Стоимость доллара составляет 110,64 иены против 
110,67 иены во вторник. Курс единой европейской 
валюты находится к указанному времени около 129,90 
иены по сравнению со 129,88 иены днем ранее.

Во вторник доллар вырос к евро на 0,4%, к иене - на 
1% на сильных статданных из США.

Как стало известно накануне, розничные продажи в 
США в июле увеличились на 0,6% по сравнению с 
предыдущим месяцем - это самые высокие темпы роста 
с начала 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-
стрит предусматривал повышение показателя на 0,4%. 

Согласно пересмотренным данным, в июне розничные 
продажи в США увеличились на 0,3%. Ранее сообща-
лось об их снижении на 0,2%.

Тем временем индекс производственной активности 
Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе подскочил до 
25,2 пункта с 9,8 пункта в июле. Экономисты в среднем 
ожидали лишь незначительного роста показателя, до 
10  пунктов.
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