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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
24.07.2018

м. Київ

№ 508

Щодо відновлення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
За результатами проведеного аналізу та з урахуванням постанови старшого слідчого з ОВС шостого відділу
розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників
податків ДФС капітана податкової міліції Замятіна Антона Валерійовича від 22.06.2018 р., направленої листом
від 22.06.2018 р. № 7228/9/28-10-23-06 (вх. № 22850 від
02.07.2018 р.) Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 25.07.2018 р. внесення змін до системи
депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих АТ «ЗНВКІФ «Геліос» (ідентифікаційний
код юридичної особи 41163797) (далі − Цінні папери).
2. Виключити АТ «ЗНВКІФ «Геліос» з Переліку товариств, яким на виконання постанови старшого слідчого з
ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань

Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Замятіна Антона Валерійовича від 20.03.2018 р.,
винесеної в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №32017100110000110 від
20.12.2017 р., з 30.03.2018 р. зупинено внесення змін до
системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженому рішенням Комісії від 29.03.2018 р. №180.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711)
невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік
прав власності на Цінні папери у депозитарній системі
України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до
відома членів відповідних асоціацій інформацію про
дане рішення Комісії.
5. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності повідомити про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій України», Професійну асоціацію
учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення
повідомити Комісію про його виконання.
7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ПРЕСТИЖ"
2. Код за ЄДРПОУ
38272117
3. Місцезнаходження
03142, м. Київ, вул. Василя Стуса
35/37
4. Міжміський код, телефон та
(044) 38-39-145 (044) 38-39-145
факс
5. Електронна поштова адреса
info@prestige-ic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.prestige-ic.com.ua/ua/about/
Інтернет, яка додатково викорис- issuer_info/
товується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 10 відсотків статутного
капіталу

II. Текст повідомлення
На Загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПРЕСТИЖ» (далi - Страхова компанiя
«ПРЕСТИЖ») 17.04.2018 р. (протокол №8) було прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй в кiлькостi 5000 (п’ять тисяч) штук
номiнальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривен кожна, частка вiд статутного капiталу – 25,0%.
№
Дата
Вид цінних
Кількість
Сума цінних Частка від
п/п прийняття паперів,
цінних
паперів, що статутного
рішення
що
паперів, що розміщують- капіталу
розміщу- розміщуються
(у відсоються
ся (шт.)
(тис. грн)
тках)
1 17.04.2018
Акція
5000
5000,0
25,0
проста
Розмiр збiльшення статутного капiталу Страхової компанiї «ПРЕСТИЖ»
шляхом додаткового випуску акцiй становить 5,0 (п’ять) мiльйонiв грн. На

дату прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй власниками пакетiв
акцiй (10% i бiльше) є три фiзичних осiб, зокрема: особа 1 володiє
7 498 простих iменних акцiй, що становить 49,9867% статутного капiталу
Страхової компанiї «ПРЕСТИЖ»; Особа 2 володiє 3 749 простих iменних
акцiй, що становить 24,9933% статутного капiталу Страхової компанiї
«ПРЕСТИЖ»; особа 3 володiє 1 955 простих iменних акцiй, що становить
13,0333% статутного капiталу Страхової компанiї «ПРЕСТИЖ».
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони
розмiщуються до загальної номiнальної вартостi акцiй Страхової компанії
«ПРЕСТИЖ», якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Страховою компанiї «ПРЕСТИЖ» на дату прийняття цього рiшення: 33,3 %.
Кожною простою акцiєю Страховою компанiї «ПРЕСТИЖ» її власнику акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, якi передбаченi Статутом
Страховою компанiї «ПРЕСТИЖ» та законодавством України, включаючи
права на:
- участь в управлiннi Страховою компанiї «ПРЕСТИЖ»;
- отримання дивiдендiв;
- отримання у разi лiквiдацiї Страховою компанiї «ПРЕСТИЖ» частини
його майна або вартостi частини майна Страховою компанiї «ПРЕСТИЖ»;
- переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї;
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Страховою компанiї
«ПРЕСТИЖ».
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами, в нацiональнiй
валютi України (гривні) шляхом перерахування коштів та поточний рахунок
Товариства.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй будуть
використанi на збiльшення розмiру статутного капiталу Страховою компанiї
«ПРЕСТИЖ» та планується направити господарчу дiяльнiсть товариства.
Конвертацiя акцiй не передбачається.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Бридун Євгенiй Володимирович
ПрАТ «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» М.П.
25.07.2018

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
050 3662826 5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою
Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 24.07.2018 р.
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Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», Протокол №55 від
24.07.2018р.
Посадова особа Акулов Антон Валерійович (паспорт: серія МВ номер
136140 виданий 13.11.2002 р. Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській
області), яка займала посаду заступник голови Правління з якості - Член
Правління, припиняє повноваження з 25.07.2018 р.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Особу на посаду заступника голови Правління з якості не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Голова Правління
Купков Андрій Вячеславович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
24.07.2018р.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
«ДАРНИЦЬКИЙ»
Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» (Код за ЄДРПОУ
31747895), місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 5 (далі –
Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства, які відбудуться 31 серпня 2018 року об 10 годині
00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Сортувальна, 5, адмінбудівля
кім. 10.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах здійснюватиметься 31 серпня 2018 р. за місцем їх проведення з 09-00 до 09-45 годині.
Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів
необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного
законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 24 годину, 27 серпня 2018 року.
Проект порядку денного:
Проект порядку денного
1. Обрання Лічильної комісії для
підрахунку голосів осіб, що беруть
участь у позачергових загальних
зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування
на позачергових загальних зборах
Товариства.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

5. Погодження укладання Договору Оренди земельних ділянок з
цільовим призначенням яке дозволяє багатоповерхове будівництво
6. Погодження укладання Договору з ПрАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд» по «Проектуванню
та будівництву об’єкта» на земельних ділянках які знаходяться в
оренді ПрАТ «КЕМЗ «Дарницький»;

Проект рішення з питань порядку
денного загальних зборів
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Лахно В.А. - Голова Лічильної комісії;
Кумеда А.П. - член Лічильної комісії;
Петрина Т.С. - член Лічильної комісії.
Обрати:
Титула В.І. - Головою позачергових
загальних зборів акціонерів;
Петрина Т.С.– секретарем позачергових загальних зборів акціонерів.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових
загальних акціонерів: по всіх питаннях порядку денного – до 20 хвилин;
обговорення питання – до 3 хвилини для кожного доповідача, але не
більше 10 хвилин на обговорення
одного питання порядку денного;
виступи, довідки в кінці позачергових загальних зборів – до 3 хвилин;
позачергові загальні збори акціонерів провести без перерви. Голосування на позачергових загальних
зборах акціонерів з питань порядку
денного проводить виключно з використанням бюлетнів для голосування.
Кожний бюлетень для голосування
на позачергових загальних зборах
акціонерів засвідчується на кожній
сторінці під час реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який
видає бюлетені відповідному акціонеру.
Погодити укладання Договору Оренди земельних ділянок з цільовим призначенням яке дозволяє багатоповерхове будівництво
Погодити укладання Договору з
ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» по «Проектуванню та будівництву об’єкта» на земельних ділянках які знаходяться в оренді
ПрАТ «КЕМЗ «Дарницький»;

7. Надання дозволу на виконання
умов Договору з ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» з подальшою передачею земельних
ділянок під знесення будівель
майнового комплексу ПрАТ «КЕМЗ
«Дарницький» та будівництва
об’єкта.

. Надати дозвіл на виконання умов
Договору з ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» з подальшою передачею земельних ділянок під знесення будівель майнового комплексу
ПрАТ «КЕМЗ «Дарницький» та будівництва об’єкта.

Ознайомлення з документами
До дати проведення позачергових загальних зборів кожен акціонер
має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Додаткову інформацію та матеріали під
час підготовки до позачергових загальних зборів можна отримати та ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Сортувальна, 5, кім. 10 адмінбудівлі у
робочі дні в робочий час з 9:00 до 18:00. В день проведення позачергових
загальних зборів акціонери можуть ознайомитись – за місцем їх проведення.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом
України «Про акціонерні товариства»: http://31747895.infosite.com.ua
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Голова правління Титула Віктор Іванович. Довідки за телефоном тел.: (044) 503-78-16.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення позачергових загальних зборів, а саме на 23 липня 2018 року, загальна кількість акцій складає 4 112 167 (чотири мільйони
сто дванадцять тисяч сто шістдесят сім) штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 4 112 167 (чотири мільйони сто дванадцять тисяч сто шістдесят сім) штук.
Пропозиції акціонерів
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується
на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,
який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Порядок реєстрації та участі у голосуванні
Для реєстрації та участі у голосуванні на позачергових загальних зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а
представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право
участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це
її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних
зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність
на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати
чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціо-
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нерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування
на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування,
крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході позачергових загальних зборів до наступного дня.

Приватне акцiонерне товариство
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ»

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

Приватне акцiонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ»
34240804
04071, м.Київ, Житньоторзька, 8
(044) 393-09-92 (044) 393-09-92
ibaluev@digins.ua
http://www.digins.ua/o-kompanii/

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СМАРТФIНАНС», код ЄДРПОУ 39395137 (далi – Товариство), повiдомило
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ», що вiдкликає пов
новаження Голови Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Дрозда Олександра Миколайовича, як представника Товариства.
Дрозд Олександр Миколайович (згоди на надання паспортних даних не
надано) був обраний Головою Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» з 04 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» (протокол №175 вiд 03 травня 2017 року), акцiями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СМАРТФIНАНС», код ЄДРПОУ 39395137 (далi – Товариство), повiдомило
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ», що вiдкликає пов
новаження Члена Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА
ТА ГАРАНТIЯ» Балуєва Iгоря Леонiдовича, як представника Товариства.
Балуєв Iгор Леонiдович (згоди на надання паспортних даних не надано)
був обраний Членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» з 01 травня 2017 року рiшенням Загальних Зборiв
акцiонерiв ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» (протокол №26 вiд 28 квiтня 2017 року), акцiями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СМАРТФIНАНС», код ЄДРПОУ 39395137 (далi – Товариство), повiдомило
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ», що вiдкликає пов
новаження Члена Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА
ТА ГАРАНТIЯ» Постолюк Ольги Анатолiївни, як представника Товариства.
Постолюк Ольга Анатолiївна (згоди на надання паспортних даних не
надано) була обрана Членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» з 01 травня 2017 року рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА
ГАРАНТIЯ» (протокол №26 вiд 28 квiтня 2017 року), акцiями ПрАТ «СТРА-
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ХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СМАРТФIНАНС», код ЄДРПОУ 39395137 (далi – Товариство), повiдомило
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ», про призначення
на замiну вiдкликаних представникiв акцiонерiв, Члена Наглядової ради
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Лєвцова Валерiя
Вiкторовича, як представника Товариства.
Лєвцов Валерiй Вiкторович (згоди на надання паспортних даних не надано) обрано на посаду по 30.04.2020 року включно, акцiями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником ТОВ
«СМАРТФIНАНС» (код ЄДРПОУ 39395137), що є акцiонером ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ».
До обрання членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: заступник директора.
24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СМАРТФIНАНС», код ЄДРПОУ 39395137 (далi – Товариство), повiдомило
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ», про призначення
на замiну вiдкликаних представникiв акцiонерiв, Члена Наглядової ради
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Одєгова Кирила
Олександровича, як представника Товариства.
Одєгов Кирило Олександрович (згоди на надання паспортних даних не
надано) набув повноваження по 30.04.2020 року включно, акцiями
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником ТОВ «СМАРТФIНАНС» (код ЄДРПОУ 39395137), що є акцiонером
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ».
До набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» протягом останнiх п’яти рокiв обiймав
наступнi посади: член наглядової ради.
24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СМАРТФIНАНС», код ЄДРПОУ 39395137 (далi – Товариство), повiдомило
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ», про призначення
на замiну вiдкликаних представникiв акцiонерiв, Члена Наглядової ради
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Райченко Костянтина Анатолiйовича, як представника Товариства.
Райченко Костянтин Анатолiйович (згоди на надання паспортних даних
не надано) набув повноваження по 30.04.2020 року включно, акцiями
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником ТОВ «СМАРТФIНАНС» (код ЄДРПОУ 39395137), що є акцiонером
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ».
До набуття повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» протягом останнiх п’яти рокiв не
обiймав посад.
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
Супрун Євген Валерiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.07.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДIП ГРУП АЕРОПОРТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33768786
3. Місцезнаходження: 08300, мiсто Бориспiль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ
ШЛЯХ, будинок 14
4. Міжміський код, телефон та факс: 380442817993 380442817992
5. Електронна поштова адреса: office@uiec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.dpga.uafin.net
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ТОВ «ДIП ГРУП АЕРОПОРТ» №12 К вiд
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ 03329031
3. Місцезнаходження 01054 м.Київ, вул.Тургенєвська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс 044 486 32 78 044 486 32 78
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття Інформації http://ukrndiingproekt.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 24.07.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Заяви та Протоколу Наглядової ради товариства. Посадова
особа Зембицький Петро Юлійович, яка займала посаду Директор, припи-

25.07.2018 року, прийнято рiшення призначити ФIЛЬКIНУ Наталiю
Вiкторiвну Головним бухгалтером з 25.07.2018р. Строк, на який призначено
(обрано) особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних данних. Останнi 5 рокiв займала наступнi
посади: економiст бухгалтерського облiку та аналiзу господарської
дiяльностi ТОВ «УIIК»; економiст з бухгалтерського облiку ТОВ «ДIП груп
аеропорт»; економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської
дiяльностi обслуговуючий кооператив «Новодарницький»; заступник директора з економiчно - фiнансової роботи обслуговуючий кооператив «Новодарницький»; бухгалтер ТОВ «ДIП груп аеропорт».
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
ВОВК НАТАЛIЯ ВIКТОРIВНА
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
25.07.2018
(дата)
нила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0,0000793273%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0000793273 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 6 місяців. В порядку ст. 21
Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства
24.07.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу
Наглядової ради товариства. Поталап Олександр Іванович обрано на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Директора. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. В порядку
ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Директор		
Поталап О.І.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
25.07.2018

Публічне акціонерне товариство
«Завод будівельних конструкцій»
Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство «Завод будівельних конструкцій» (надалі – Товариство) з місцезнаходженням за адресою: м. Київ,
вул. Якутська, 10, повідомляє про проведення позачергових загальних
зборів акціонерів (надалі - Загальні збори), які відбудуться 31 серпня
2018 року о 16:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 10 у приміщенні адмінбудівлі (3 поверх, офіс № 1). Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на
24 годину 27 серпня 2018 р. Реєстрація учасників загальних зборів буде
проводитися 31 серпня 2018 року з 15:30 до 16:00 год. за місцем їх проведення. Акціонерам для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що
посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних
осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти
без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу, як акціонера Товариства (згідно з переліком
акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах).

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про відкликання наглядової ради Товариства.
3. Про обрання наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення про перетворення Товариства у товариство з
обмеженою відповідальністю.
5. Призначення комісії з припинення (реорганізації) Товариства.
6. Затвердження порядку обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
7. Про оцінку та викуп акцій у акціонерів Товариства.
8. Про встановлення порядку, повноважень та строків реорганізації
шляхом перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про оцінку та викуп акцій у акціонерів Товариства.
10. Затвердження плану перетворення ПАТ «Завод будівельних
конструкцій».
До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 10. Контактна особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова
правління Моторний І.В. Телефон для довідок: (044) 402-88-99.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№141, 26 липня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Вiнницький олiйножировий комбiнат»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Вiнницький олiйножировий комбiнат»
2. Код за ЄДРПОУ
00373758
3. Місцезнаходження
21034, м. Вiнниця, вул. Немирiвське
шосе, 26
4. Міжміський код, телефон та факс 0432 27-46-26 0432 65-54-00
5. Електронна поштова адреса
tanyagrb@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http:\\vmzhk.vioil.com
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
№
Дата
Ринкова
Вартість
Співвідношення
з/п прийняття вартість
активів
ринкової вартості майна
рішення майна або
емітента за
або послуг, що є
послуг, що
даними
предметом правочину,
є предмеостанньої
до вартості активів
том
річної
емітента за даними
правочину
фінансової
останньої річної
(тис. грн) звітності (тис. фінансової звітності (у
грн)
відсотках)
1
2
3
4
5
1 23.07.2018 1230861
4923443
25
Зміст інформації:
1) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 23 липня 2018 року;
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат»
(далi – «Товариство»).
2) Предмет правочину: Надання згоди Товариству на укладання (вчинення) Додаткового Договору до Договору Застави Товарiв та Сировини вiд
16.11.2017 року укладеного з IНГ БАНК Н.В. в частинi, що стосується Застави Товарiв та Сировини iз загальною ринковою вартiстю Товарiв та
Сировини, що не перевищує 1 230 860 750 гривень.
3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 230 860 750 грн. (один мiльярд двiстi
тридцять мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят тисяч сiмсот п’ятдесят гривень).
4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 4 923 443 тис. грн. (чотири мiльярди дев’ятсот двадцять три
мiльйони чотириста сорок три тисячi гривень).
5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25.
6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається,
якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою.
7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не
визначенi.
2
23.07.2018 1230861
4923443
25
Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство
«Пiдводтрубопровiд»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне
акцiонерне товариство «Пiдводтрубопровiд» 2. Код за ЄДРПОУ 31989106
3. Місцезнаходження 02139, Київ, Курнатовського, б. 20 4. Міжміський код,
телефон та факс (0536) 7930875. Електронна адреса ms.marsr@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет pidvodtr.jimbo.com 7. Вид особливої
інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 1. Згiдно рiшення Наглядової ради
ПрАТ «Пiдводтрубопровiд» вiд 24.07.2018 та у зв'язку iз закiнченням строку
повноважень припинено повноваження Голови Правлiння Стеценко Ю.В.(СН
416816 04.03.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) На посадi
Голови Правлiння: з 26.05.2011 р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 2. Згiдно рiшення
Наглядової ради ПрАТ «Пiдводтрубопровiд» вiд 24.07.2018 та у зв'язку iз
закiнченням строку повноважень припинено повноваження члена
Правлiння Тодорова Є. О.(СН 694656 20.01.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС
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1) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 23 липня 2018 року;
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат»
(далi – «Товариство»).
2) Предмет правочину: Надання згоди Товариству на укладання (вчинення) Додаткового Договору до Договору Застави Рахункiв вiд 16.11.2017 року
укладеного з IНГ БАНК Н.В. та ПАТ «IНГ БАНК УКРАЇНА» в частинi, що
стосується Застави Рахункiв iз загальною ринковою вартiстю Заставлених
Прав, що не перевищує 1 230 860 750 гривень.
3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 230 860 750 грн. (один мiльярд двiстi
тридцять мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят тисяч сiмсот п’ятдесят гривень).
4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 4 923 443 тис. грн. (чотири мiльярди дев’ятсот двадцять три
мiльйони чотириста сорок три тисячi гривень).
5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25.
6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається,
якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою.
7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не
визначенi.
3
23.07.2018 1230861
4923443
25
Зміст інформації:
1) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 23 липня 2018 року;
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат»
(далi – «Товариство»).
2) Предмет правочину: Надання згоди Товариству на укладання (вчинення) Додаткового Договору до Договору про Вiдступлення вiд 16.11.2017 року
укладеного з IНГ БАНК Н.В. в частинi, що стосується Вiдступлення Прав
загальною ринковою вартiстю, що не перевищує 1 230 860 750 гривень.
3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 230 860 750 грн. (один мiльярд двiстi
тридцять мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят тисяч сiмсот п’ятдесят гривень).
4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 4 923 443 тис. грн. (чотири мiльярди дев’ятсот двадцять три
мiльйони чотириста сорок три тисячi гривень).
5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25.
6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається,
якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою.
7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не
визначенi.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
Чаленко Дмитро Андрійович

України в м. Києвi) На посадi члена Правлiння: з 26.05.2011 р. Акцiями
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
3. Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «Пiдводтрубопровiд» вiд
24.07.2018 обрано Головою Правлiння Стеценко Ю.В.(СН 416816
04.03.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) Строк, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Голова правлiння Товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 4. Згiдно
рiшення Наглядової ради ПрАТ «Пiдводтрубопровiд» вiд 24.07.2018 обрано членом Правлiння Кондратюк К.М.(ВМ 106750 01.02.1996 Андрушiвським
РВ УМВС України в Житомирськiй обл.) Строк, на який призначено особу:
5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Головний бухгалтер Товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова Правлiння Cтеценко Ю.В.
24.07.2018

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
№141,Правлiння
26 липня 2018
р. Світлана Юріївна
2. Голова
Пiкiнер
24.07.2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

ПРИПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНI"ДНІПРОГАЗ" КОМБIНАТ" 2.
ВЕЦЬКИЙ ОЛIЙНО-ЖИРОВИЙ

I. Загальні відомості
Код за ЄДРПОУ 00373959 3. Місцезнаходження 58007, м.Чернiвцi, вул.
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАЯ.Мудрого,17. 4. Міжміський код та телефон (0372) 55-26-51 5. ЕлектронРИСТВО "ДНIПРОГАЗ"
на поштова адреса annatol@vprk.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтер2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
нет http://chmzhk.vioil.com 7. Відомості про прийняття рішення про на3. Місцезнаходження:
49029,
м.Днiпро,
вул.О.Кониського,5
дання
згоди на вчинення
значних
правочинів.
4. Міжміський код, телефон
та
факс:
056
745 23 03, 056 745 23 03
2. Текст повідомлення.
5. Електронна
поштова
адреса:
Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
Рiшення
про надання
згоди
на вчинення
значного правочину прийняте
6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет,
якаПредмет
додатково
використовується
Наглядовою
радою товариства
23.07.18р.
правочину:
надання
емітентом
розкриття
інформації:
https://dpgor.104.ua/ua/
дозволу
на для
передачу
у заставу
рухомого
майна товариства. Ринкова вар7. Вид
особливої
інформації:
Відомості
протис.
зміну
тість
майна,
що є предметом
правочину,
214443
грн.складу
Вартістьпосадоактивів
вих осібза
емітента
емітента
даними останньої річної фінансової звітності: 827781 тис. грн.
Текст повідомлення
Співвідношення ринкової II.
вартості
майна, що є предметом правочину, до
Згiдно активів
Наказу емітента
ПАТ "ДНIПРОГАЗ"
№188к вiд
24.07.2018р.
вiдбулися
вартості
за даними останньої
річної
фінансової
звітносзмiни
у складi посадових осiб емiтента, а саме:
ті:
25.91%.
- припинити повноваження В.о.
Директора з безпеки. Повноваження
3. Підпис.
припиняються
з 25.07.2018р.
Часткою вдостовірність
статутному капiталi
Товариства
Особа, зазначена
нижче, підтверджує
інформації,
що місне володiє.
Непогашених
судимостей
за корисливi
та посадовi зличини
титься
у повідомленні,
та визнає,
що вона
несе відповідальність
згідно з
не має. Посадова особа перебувала на посадi В.о. Директора з безпезаконодавством.
ки з 2 травня 2018 року.Голова правління Фесюк Вiталiй Матвiйович.
р.
- призначити виконання обов'язкiв Директора з безпеки на23.07.18
Лiскового
Валерiя Леонiдовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала
Повідомлення
про
виникнення
особливої
інформації
проштаб
іпо
особа протягом
своєї
дiяльностi
за останнi
5 рокiв: (інформації
Генеральний
течні цінні Сил
папери,
сертифікати
фонду
операцій зПАТ
нерухомістю)
емітентаЗбройних
України
- помiчник
начальника;
"ЖИТОМИРГАЗ"
опублікування в офіційному
друкованому
фахiвець(для
з фiнансово-економiчної
безпеки.
Призначеновиданні)
з 25 липня 2018
I. Загальні
відомості
року до прийняття рiшення
Наглядовою
радою ПАТ "ДНIПРОГАЗ".
1. Повне найменування емітентаIII. Підпис
Публiчне акцiонерне
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що
товариство
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід«КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
но із законодавством.
2. Код за ЄДРПОУ
39738762
Голова Правлiння Пiкiнер Світлана
Юріївна
3.2.Місцезнаходження
02660,
м.Київ, пр.Визволителiв,5
24.07.2018 р.
4. Міжміський код, телефон та факс 0445439391 0445438978

5. Електронна поштова адреса
km_tatyana@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, kmm.emitent.in.ua
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
яка
додатково використовується
емітентом
для
розкриття
інформації
1. Загальні відомості про
емітента. 1.Повне найменування
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
2.
II. Текст
повідомлення 58007, м.Чернiвцi, вул.
Код за ЄДРПОУ 00373959
3. Місцезнаходження
ПУБЛIЧНЕ 4.АКЦIОНЕРНЕ
«КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
(код
Я.Мудрого,17.
Міжміський кодТОВАРИСТВО
та телефон (0372)
55-26-51 5. ЕлектронЄДРПОУ
39738762)
повiдомляє, що на6.
пiдставi
власникiв
на
поштова
адреса annatol@vprk.com
Адресареєстру
сторінки
в мережіiменних
Інтерцiнних
паперiв, складеного
«Нацiональний
депозитарiй
України»
на
нет
http://chmzhk.vioil.com
7. ПАТ
Відомості
про прийняття
рішення
про наоблiкову дату 20.07.2018 р. та отриманого вiд депозитарiю 24.07.2018 р.,
дання згоди на вчинення значних правочинів.
стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i
2. Текст повідомлення.
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: власник акцiй - фiзична особа,
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте
що володiв пакетом акцiй в розмiрi 5885880 шт. що дорiвнює 11,466302 %
Наглядовою радою товариства 23.07.18р. Предмет правочину: надання
в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 11,466302 % до загальної
дозволу на передачу у заставу рухомого майна товариства. Ринкова варкiлькостi голосуючих акцiй Товариства збiльшив за рахунок придбання
тість майна, що є предметом правочину, 214443 тис. грн. Вартість активів
свiй пакет акцiй, в результатi чого, пакет акцiй складає 13616864 шт. що
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 827781 тис. грн.
дорiвнює 26,527057 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до
26,527057 % до загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. У полi
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос«дата облiку» не проставлено дату, оскiльки емiтенту не вiдома дата переті: 25.91%.
ходу прав власностi на цiннi папери.
3. Підпис.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» (код
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що місЄДРПОУ 39738762) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних
титься
повідомленні,
та визнає,
що вона несе відповідальність
згіднона
з
цiнних упаперiв,
складеного
ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України»
законодавством.
облiкову дату 20.07.2018 р. та отриманого вiд депозитарiю 24.07.2018 р., стаправління
Фесюк
Матвiйович.
ла вiдома iнформацiя проГолова
змiну власникiв
акцiй,
якимВiталiй
належить
10 i бiльше
23.07.18
р.
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: фiзична особа, що не володiла
пакетом

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ОЛIЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ"

акцiй Товариства придбав пакет акцiй в розмiрi 10266396 шт. що дорiвнює
20,0 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 20,0 % до загальної кiлькостi
голосуючих акцiй Товариства. У полi «дата облiку» не проставлено дату,
оскiльки емiтенту не вiдома дата переходу прав власностi на цiннi папери.
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
Близнюк Ю.М.
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
25.07.2018
(дата)

но з законодавством.
2. Найменування посади:
Виконуючий обов`язки Голови Правління
Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку В.В.
Щиголев
24.07.2018

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
23.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 23.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 193 на
суму 90 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 90
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 17,73%.
ІІІ. Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:
Виконуючий обов`язки Голови Правління
Щиголев В.В.
24.07.2018
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОГАЗ"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОГАЗ"
2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.О.Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 745 23 03, 056 745 23 03
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №188к вiд 24.07.2018р. вiдбулися
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:
- припинити повноваження В.о. Директора з безпеки. Повноваження
припиняються з 25.07.2018р. Часткою в статутному капiталi Товариства
не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi зличини
не має. Посадова особа перебувала на посадi В.о. Директора з безпеки з 2 травня 2018 року.
- призначити виконання обов'язкiв Директора з безпеки на Лiскового
Валерiя Леонiдовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала
особа протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв: Генеральний штаб
Збройних Сил України - помiчник начальника; ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ" фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки. Призначено з 25 липня 2018
року до прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ "ДНIПРОГАЗ".
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правлiння Пiкiнер Світлана Юріївна
24.07.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості про емітента. 1.Повне найменування
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Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬ-АВТО»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ: 03120584
3. Місцезнаходження: 43020, Луцьк, Рівненська, 145
4. Міжміський код, телефон та факс: 0332281810, 0332281818
5. Електронна поштова адреса: office@volyn-avto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://volyn-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що
діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
1).24.07.2018 р. емітентом від акціонера АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», що є уповноваженою особою осіб, що діють спільно, було отримано інформацію про набуття особами, що діють спільно,
права власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до
ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».
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Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, не придбавали акції Товариства;
Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата
укладення Договору про спільну діяльність особами, що діють спільно):
23.07.2018р.;
До набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір часток осіб, що діють спільно:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний код 03121566) в загальній кількості
акцій: 75,000000%; в загальній кількості голосуючих акцій: 78,533655%;
Корольчук Юрій Степанович в загальній кількості акцій: 20,499626%; в
загальній кількості голосуючих акцій: 21,465474%.
Після набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
розмір частки осіб, що діють спільно, в загальній кількості акцій: 95,499626%;
в загальній кількості голосуючих акцій: 99,999130%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Генеральний директор
Корольчук Ю. С.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00382125
1.3.Місцезнаходження емітента
Україна, 03039, м. Київ,
проспект Науки, 1
1.4.Міжміський код, телефон та факс
(044) 531-44-21,
емітента
факс (044) 531-42-61
1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://kcf.roshen.com/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
1.6.Електронна поштова адреса
lawyers@condfab.kiev.ua
емітента
1.7. Дата вчинення події
24 липня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації
Відомості про прийняття
рішення про надання згоди
на вчинення значного
правочину

2. Текст повідомлення:
2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прий
няв:
Рішення прийнято 24 липня 2018 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (надалі – Товариство).
2.2. Предмет правочину:
Надано згоду на укладення Додаткової угоди до Договору
№ 010916-05СМР від 01.09.2016 р., укладеного між Товариством, як
замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «М Про-

ект», як генпідрядником, на виконання будівельно-монтажних робіт з
реконструкції приміщень на 1-му та 4-му поверхах будівлі виробничого корпусу ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», та
благоустрою прилеглої території за адресою: м. Київ, проспект Науки, 1.
2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину,
визначена
відповідно
до
законодавства:
168 242, 38 тис. грн.
2.4. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
793 915 тис. грн.
2.5. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
21, 19 %.
2.6. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття
рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними
зборами):
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства.
2.7. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного
правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені
статутом акціонерного товариства: відсутні.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством України:
Генеральний Директор
ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
_____________________
Бойчук В.Ю.
/ підпис МП /

НОВИНИ
Индекс ПФТС во вторник продолжил
нисходящую динамику

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник еще немного снизился – индикатор просел на 0,12%, до
501,15 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 483,5 млн грн, в
том числе акциями – 1,4 млн грн.
Несмотря на снижение индекса, индексные акции по
итогам дня выросли в стоимости: «Донбассэнерго»
(+5,32%), «Центрэнерго» (+3,16%) и Райффайзен Банка
Аваль (+1,3%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» в этот день
вырос на 0,43% - до 1616,93 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во
вторник снизился на 1,18% - до 432,21 пункта при объеме
торгов 1,9 млн злотых (14 млн грн).
В «индексной корзине» положительная динамика отсутствовала. Тройку лидеров снижения составили бумаги «Агротона» (-7,27%), KDM Shipping (-3,06%) и
«Астарты» (-2,15%).

НБУ вводит новую методику расчета
Украинского индекса межбанковских
ставок

Национальный банк Украины (НБУ) вводит новую методику расчета Украинского индекса межбанковских ставок (UIIR), который рассчитывается и публикуется Нац-

банком с декабря-2015 с целью предоставления
участникам рынка объективных индикаторов стоимости
гривневых ресурсов на межбанковском рынке Украины,
говорится в сообщении НБУ на веб-сайте
В настоящее время для расчета UIIR используются
данные из систем КредИнфо и ВалКли, а методика базируется на определении среднеарифметического значения после отсечения 20% сделок с высокими ставками и
20% сделок с низкими ставками.
Новая методика предполагает использование информации о сделках, заключенных банками на межбанковском кредитном рынке, которую НБУ получает через
каналы обмена информации от торгово-информационных
систем, а также двухступенчатую систему отсечения соглашений, параметры которых отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок в течение дня,
и такие сделки является не репрезентативными для их
учета при расчете UIIR. Сначала из имеющегося ряда
соглашений отсекается 5% сделок с крупнейшими и 5%
сделок с наименьшими ставками. На втором этапе отсекаются соглашения со ставками, которые отклоняются
от среднеарифметического значения ставки более чем
на два стандартных отклонения.
«Введение новой методики расчета UIIR приближает
ее к международным стандартам расчета аналогичных
показателей, и делает UIIR более привлекательным
бенчмарком денежного рынка, который может использоваться участниками рынка при заключении сделок с пла9
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вающей ставкой или сделок с производными инструментами, которые привязаны к процентной ставке»,
говорится в сообщении.
Соответствующие изменения закреплены решением
правления № 466 от 19 июля 2018 года «Об утверждении изменений в Порядок расчета и обнародования
Украинского индекса межбанковских ставок», они вступают в силу 1 августа 2018 года.

Минфин повысил ставку по ОВГЗ
в долларах до 5,4% за 7 мес. и 5,55%
за 15 мес.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах согласилось на увеличение ставки размещения
7-мес. долларовых облигаций внутреннего госзайма до
5,4% и 15 мес. – до 5,55%, тогда как на предыдущих
подобных аукционах один-два месяца назад ставки по
ним составляли соответственно 5,2% и 5,4%.
Как говорится в сообщении ведомства, оно также согласилось на размещение «коротких» 5-мес. долларовых
бумаг под 5,2% годовых, что в целом позволило привлечь $71,51 млн.
Минфин отказался удовлетворить 4 из 15 заявок на
покупку 5-мес. ОВГЗ со ставками до 5,5%, 4 из 18 – на
покупку 7-мес. со ставками до 5,65% и все 8 заявок на
покупку 1,5-летних, которые были поданы под 6%, тогда
как два месяца назад они размещались под 5,62%.
Помимо того Минфин привлек EUR60,5 млн под 4,2%,
отклонив 1 из 7 заявок под 4,5%.
Что касается гривневых облигаций, то на этих аукционах продавец удовлетворил все 19 заявок на покупку
самых коротких 70-дневных облигаций под 18% и три
заявки на покупку 2-летних под 16,8%, что позволило
ему
получить
соответственно
1,15
млрд
и
0,06 млрд грн.

ФГИ завел в электронную торговую
систему первые 18 объектов «малой»
приватизации

Фонд госимущества (ФГИ) за два дня завел в
электронную торговую систему первые 18 объектов «малой» приватизации, в частности, во Львове и Житомире,
сообщил первый заместитель министра экономического
развития и торговли Максим Нефьодов.
«Это первые лоты, которые выставляют города, в
данном случае – Житомир и Львов. Но за несколько
дней, максимум, через неделю, счет пойдет на сотни», –
сказал он в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в ГП «Прозорро.Продажи» во вторник.
Как отметил глава ФГИ Виталий Трубаров, Фонд намерен завершить процедуру ввода лотов в систему до
четверга.
«ФГИ подписал договоры с 18 авторизированными
операторами электронной торговой системы «Прозорро.
Продажи» для продажи объектов малой приватизации.
Сейчас в систему добавляются все 716 объектов,
которые запланированы к продаже в 2018 году, и
27-31 июля будут первые объявления о продажах», – написал В.Трубаров на своей странице в Facebook.
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По его словам, на подачу заявок от потенциальных
покупателей отводится 35 дней, а первый аукцион запланирован на начало сентября.
Как сообщил В.Гройсман, на ближайшем заседании
Кабинета министров планируется рассмотреть пакет
нормативных документов об электронных аукционах
спецразрешений Госгеонедр
«По Госгеонадрах. Думаю, что послезавтра, в четверг,
мы примем пакет из семи постановлений о свободной
продаже лицензий Госгеонадр», – сказал он.
Кроме того, премьер сообщил, что в августе Кабмин
также намерен рассмотреть нормативно-правовые
документы относительно обязательных электронных
аукционов по древесине.
«Малая» приватизация предусматривает продажу
объектов государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн.

Нефть продолжает дорожать на данных
о запасах в США, цена Brent - $73,9 за
баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают
повышаться в ходе торгов в среду на новости о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.
Кроме того, поддержку рынку оказывают планы властей Китая по наращиванию госрасходов, что будет способствовать росту спроса на нефть, а также опасения
относительно санкций США в отношении Ирана, которые
могут привести к перебоям поставок топлива из этой
страны, сообщает Dow Jones.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на
лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК подорожали
на $0,47 (0,64%) - до $73,91 за баррель. На торгах в
предыдущий день их цена увеличилась на $0,38 (0,52%)
и составляла на закрытие $73,44 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром
в среду выросли на $0,19 (0,28%) - до $68,71 за баррель.
По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,63
(0,93%), завершив торги на отметке $68,52 за баррель.
По данным Американского института нефти (API),
запасы нефти в США упали на прошлой неделе на
3,16 млн баррелей, бензина - на 4,87 млн баррелей,
дистиллятов - на 1,32 млн баррелей. Институт получает
информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Официальные данные министерства энергетики США
будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики и
трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют снижение резервов нефти на 2,9 млн баррелей.

Evercore повысил прогноз цен на нефть
Brent в 2018-2019гг

Спрос на нефть в мире остается здоровым, а
глобальные запасы топлива будут снижаться даже несмотря на повышение добычи странами ОПЕК+, полагают аналитики Evercore ISI.
Они улучшили прогноз средней цены марки Brent в
2018 году до $70 за баррель с ранее ожидавшихся $65
за баррель, в следующем году - до $75 за баррель с $70
за баррель.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
Рост мирового спроса на нефть в этом году может составить 1,56 млн баррелей в сутки (б/с) против прежней
оценки в 1,57 млн б/с. Прогноз на 2019 год пересмотрен
до 1,37 млн б/с с 1,42 млн б/с.
Аналитики Evercore ожидают, что в 2018 году поставки
нефти в мире увеличатся на 1,57 млн б/с (ранее прогнозировалось 1,79 млн б/с) и в будущем году - на 1,61
млн б/с (1,57 млн б/с), сообщило агентство Bloomberg.
Они также предполагают стагнацию производительности добычи на сланцевых месторождениях США на
фоне увеличения активности бурения. В результате производство здесь вырастет на 1,5 млн б/с в этом году, но
в следующем году темпы повышения замедлятся до
1,2 млн б/с.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на
лондонской бирже ICE Futures к 11:21 МСК подорожали
на $0,5 (0,68%) - до $73,94 за баррель.

Курс доллара США практически стабилен в
среду

Курс доллара США в ходе азиатских торгов в среду
остается практически на уровнях закрытия предыдущего
дня.
Инвесторы и трейдеры ждут, в том числе, итогов
встречи председателя Европейской комиссии (ЕК) ЖанКлода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом.
Поездка главы ЕК в Вашингтон воспринимается Брюсселем и рынками как последний шанс избежать полномасштабной торговой войны с США, пишут европейские
и американские издания. В среду Ж.-К.Юнкер и член ЕК
по вопросам торговли Сесиля Мальмстрём встретятся с

Д.Трампом, чтобы, как говорят европейские политики,
снизить градус напряженности в торговых отношениях.
Однако «никто не испытывает оптимизма», заявил
Financial Times источник в дипломатических кругах.
Евро торгуется утром в районе $1,1684 против $1,1687
на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится в
среду в районе 129,92 иены по сравнению со 129,96
иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,19 иены против 111,20 иены во вторник.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно
16 основных мировых валют, опустился на аналогичную
величину.
Валюты стран с развивающейся экономикой от Азии
до Латинской Америки могут пострадать в ближайшие
месяцы, при этом главные «жертвы» будут определяться фокусом торговой политики США, полагают аналитики Goldman Sachs.
Также эксперты банка полагают, что курс юаня может
незначительно снизиться с текущих уровней, но будет
восстанавливаться по мере ослабления доллара и стабилизации экономики КНР, сообщило агентство
Bloomberg. Они прогнозируют, что в течение трех месяцев курс китайской нацвалюты будет составлять
6,7 юаня/$1, через двенадцать месяцев - 6,4 юаня/$1.
В среду курс доллара находится в районе 6,804 юаня
против 6,7891 юаня днем ранее.
При подготовке раздела «Новини»
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