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ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
18.08.2016

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 859

Щодо усунення ПАТ «Укр
нафта» порушень законо
давства на ринку цінних
паперів
У зв’язку з встановленням в діях ПАТ «Укрнафта»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00135390) з 2010
року порушення вимог абзацу першого частини другої
статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»
(постанови про накладення санкцій за правопорушення
на ринку цінних паперів №1265-ЦД-1-Е від 12.06.2013,
№ 1337-ЦД-1-Е від 10.09.2015, № 1940-ЦД-1-Е від
01.12.2015, протокол про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів № 15-ЦД-1-ФО від
03.12.2015; листи ПАТ «Укрнафта» від 22.01.2016
№ 10/139, від 29.04.2016 № 13.2-30/104, від 22.06.2016
№ 10/1438) та відповідно до статей 2 та 7 Закону України
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні», з метою захисту інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти до відома інформацію департаменту
контрольно-правової роботи щодо ситуації, яка виникла
з виплатою дивідендів акціонерам ПАТ «Укрнафта»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00135390) за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2006 – 2014 роках.
Відповідно до пункту другого частини першої статті 25
Закону України «Про акціонерні товариства», кожною
простою акцією акціонерного товариства її власнику –
акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на, зокрема, отримання дивідендів.
Відповідно до абзацу першого частини другої статті 30
Закону України «Про акціонерні товариства», виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у
строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
Комісією встановлено, що загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрнафта» (ідентифікаційний код юридичної
особи 00135390) приймались, крім іншого, такі рішення:
26.01.2010 прийнято рішення про розподіл прибутку та
виплату дивідендів за 2006 – 2008 роки; 25.02.2011 прийнято рішення про розподіл прибутку за 2010 рік;
10.10.2014 прийнято рішення про виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності у
2011 – 2013 роках; 22.07.2015 прийнято рішення про виплату
дивідендів
за
результатами
фінансовогосподарської діяльності у 2014 році.
Згідно з інформацією, наданою ПАТ «Укрнафта» (ідентифікаційний код юридичної особи 00135390) листами
від 22.01.2016 № 10/139, від 29.04.2016 № 13.2-30/104 та
від 22.06.2016 № 10/1438, товариство здійснило виплату
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
дивідендів за 2006 – 2014 роки не всім акціонерам, які
мали право на отримання дивідендів.
2. Зобов’язати ПАТ «Укрнафта» (ідентифікаційний
код юридичної особи 00135390) усунути порушення вимог законодавства про цінні папери, а саме, порушення
прав акціонерів на отримання дивідендів, передбачених пунктом другим частини першої статті 25 Закону
України «Про акціонерні товариства» у термін до
30.12.2016 на підставі відповідних рішень загальних
зборів.
3. Зобов’язати ПАТ «Укрнафта» (ідентифікаційний код
юридичної особи 00135390) протягом п’яти робочих днів
з моменту усунення порушення повідомити Комісію про

виконання даного рішення.
4. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення ПАТ «Укрнафта» (ідентифікаційний код юридичної особи 00135390).
5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
6. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 18 серпня 2016 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
прийнято рішення
України (щодо спрощення процесу приватизації)
із зауваженнями
2. Щодо усунення ПАТ «Укрнафта» порушень законодавства на ринку цінних паперів прийнято рішення
3. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання управлін
прийнято рішення
ня державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у
із зауваженнями та
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі»
пропозиціями
4. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондово рішення схвалено
(для оприлюднення)
го ринку «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку» (для оприлюднення)
5. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин рішення схвалено
ку «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підпри (для оприлюднення)
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу» (для оприлюднення)
6. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондово рішення схвалено
го ринку «Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду (для оприлюднення)
операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифі
катів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з неру
хомістю та скасування реєстрації випуску» (для оприлюднення)
7. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «Галичфарм» прийнято рішення
8. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного
прийнято рішення
акціонерного товариства «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
9. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного
прийнято рішення
акціонерного товариства «АЛЛО БАНК»
10. Щодо відмови в реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій
прийнято рішення
Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «СТОЛИЧНИЙ»
11. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного
прийнято рішення
акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
12. Щодо реформування друкованого засобу масової інформації бюлетеня «Відо
прийнято рішення
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
13. Щодо реформування друкованого засобу масової інформації бюлетеня «Бюле
прийнято рішення
тень. Цінні папери України»
14. Щодо реформування друкованого засобу масової інформації газети «Цінні папе
прийнято рішення
ри України»
15. Щодо реформування друкованого засобу масової інформації журналу «Ринок
прийнято рішення
цінних паперів України»
16. Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 12.06.2012 № 839 (Щодо офіційних
прийнято рішення
друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети
«Цінні папери України», бюлетеня «Бюлетень. Цінні папери України», журналу «Ринок
цінних паперів України»)
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила,
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 року №1843, рішення Комісії від 18.08.2016р.
№866, пункту 34 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Комісії від
27.05.2014р. №692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2014 за №642/25419 (зі змінами), та
відповідно до документів, наданих на реєстрацію звіту
про результати приватного розміщення акцій Публічного
акціонерного товариства «АЛЛО БАНК» при заснуванні
акціонерного товариства (вх.№7229 від 08.08.2016р.),
скасовано реєстрацію випуску акцій Публічного акціо
нерного товариства «АЛЛО БАНК». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «АЛЛО БАНК» №58/1/2014-Т від
11 червня 2014 року, видане Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо
рядження № 234-КФ-СТ-А від 18 серпня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19.11.2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2128/24660 (із
змінами), та наданих документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-

ЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ СМ»: 36020, м. Полтава,
вулиця Комсомольська, 36, оф. 204, ідентифікаційний
код юридичної особи: 36013061, на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «КВП Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу у зв’язку з його ліквідацією,
скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «КВП
Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ
СМ» на загальну суму 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень, у кількості 5 000 000 (п’ять мільйонів) штук, номінальною вартістю 1 (одна) гривня. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового
венчурного інвестиційного фонду «КВП Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ СМ», що зареєстрований
20.05.2015 року Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «КВП Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ СМ» від 20.05.2015
року № 00749, що видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження
№ 0252-СІ від 18 серпня 2016 року.
19.08.2016 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-механічний завод «Модуль»
До відома акціонерів!
Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-механічний завод «Модуль», місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9,
повідомляє про те, що 26 вересня 2016 р. о 10 год. 15 хв. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-механічний завод «Модуль», Код ЄДРПОУ 24592175, (надалі –
Товариство/ «ПрАТ «РМЗ Модуль»).
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про прийняття рішення щодо передачі в іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
(далі – Банк) нежитлового приміщення, а саме: корпус №5 – адміністративно виробничий (літ. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за
адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд.9, що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «РЕМОНТНОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання
зобов’язань ПАТ «МОЛНІЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, місцезнаходження:
Київська обл., Баришівський р-н., вул. смт. Баришівка, вул. Торфяна,
буд. 26) перед Банком щодо відкриття (відновлювального) ліміту кредитування в розмірі 6 000 000,00 грн., на строк до 12 місяців (включно), зі
сплатою не більше 24 % річних, на здійснення статутної діяльності ПАТ
«МОЛНІЯ».

4. Про затвердження основних умов правочинів та визначення уповноваженої особи для їх підписання.
Позачергові загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнаходженням Товариства (кімната 205, 2-й поверх).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів
ПрАТ «РМЗ «Модуль», які призначені на 26 вересня 2016 року, відбудеться
за місцезнаходженням Товариства (кім. 205, 2-й поверх) 26 вересня
2016 року з 10 години 00 хвилин по 10 годину 10 хвилин.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів –
довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства, та документ,
що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 вересня 2016 р.
Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із порядком денним загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в робочі
дні з 09:00 год. до 12:00 год. (кімната 205, 2-й поверх).
Телефон для довідок: (044) 236-81-31.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Ящинський Павло Анатолійович.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –
http://www.24592175.com.ua
Директор
П.А. Ящинський
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№159, 22 серпня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО
«БЕРДЯНСЬКИЙ
«БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД
ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО
НОГО ОБЛАДНАННЯ»
ОБЛАДНАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 01124980 3. Місцезнаходження 71112, м. Бердянськ,
2. Код за ЄДРПОУ 01124980 3. Місцезнаходження 71112, м. Бердянськ,
вул. Горького, буд. 7 4. Міжміський код, телефон та факс (061) 5371076
вул. Горького, буд. 7 4. Міжміський код, телефон та факс (061) 5371076
5371076 5. Електронна поштова адреса bzpto@zp.ukrtel.net 6. Адреса сто5371076 5. Електронна поштова адреса bzpto@zp.ukrtel.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації http://www.bzpto.com.ua 7. Вид особливої інформації
розкриття інформації http://www.bzpto.com.ua 7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення На підставі рішення Наглядової ради Публічного акІІ. Текст повідомлення На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Бердянський завод підйомно-транспортного обладціонерного товариства «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» (надалі – Емітент), протокол №52 від 16.08.2016 р., засідання якої віднання» (надалі – Емітент), протокол №52 від 16.08.2016 р., засідання якої відбулось 16.08.2016 р., виникла особлива інформація щодо зміни складу
булось 16.08.2016 р., виникла особлива інформація щодо зміни складу
посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження Генерального дипосадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження Генерального директора Круця Миколи Володимировича (особа не надала згоди на розкриття
ректора Круця Миколи Володимировича (особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних) у зв’язку із поданням заяви про звільнення за угодою сторін.
паспортних даних) у зв’язку із поданням заяви про звільнення за угодою сторін.
До уваги акціонерів! ПРИВАТНЕ
До уваги акціонерів! ПРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«МОЛАГРОСЕРВІС»
ТОВАРИСТВО «МОЛАГРОСЕРВІС»

код ЄДРПОУ: 05507198, місцезнаходження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Закод ЄДРПОУ: 05507198, місцезнаходження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 166 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акчиняєва, 166 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 вересня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Запоціонерів, які відбудуться 07 вересня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 166 (кім. № 1 - контора).Реєстрація учасників
ріжжя, вул. Зачиняєва, 166 (кім. № 1 - контора).Реєстрація учасників
Зборів буде здійснюватись в день та за місцем їх проведення з 09.00 год.
Зборів буде здійснюватись в день та за місцем їх проведення з 09.00 год.
до 09.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
до 09.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у Зборах: 01 вересня 2016 року станом на 24 годину.
у Зборах: 01 вересня 2016 року станом на 24 годину.
Проект порядку денного(перелік питань, включених до проекту поПроект порядку денного(перелік питань, включених до проекту порядку денного) : 1. Обрання складу та членів лічильної комісії Загальних
рядку денного) : 1. Обрання складу та членів лічильної комісії Загальних
зборів акціонерів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетезборів акціонерів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових виборах ПрАТ «МОЛАГРОСЕРВІС». 3.
ню для голосування на позачергових виборах ПрАТ «МОЛАГРОСЕРВІС». 3.
Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАПрийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОЛАГРОСЕРВІС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБРИСТВА «МОЛАГРОСЕРВІС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАН-ДАРТ». 4. Про затвердження плаМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАН-ДАРТ». 4. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення. 5. Про
ну перетворення, порядку та умов здійснення перетворення. 5. Про
затвердження порядку та умов викупу акцій в акціонерів, які голосували прозатвердження порядку та умов викупу акцій в акціонерів, які голосували про-

Особа перебувала на посаді Генерального директора строком 15 днів. ПосадоОсоба перебувала на посаді Генерального директора строком 15 днів. Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судива особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Призначено
мості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Призначено
(обрано) Федосова Василя Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття
(обрано) Федосова Василя Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних) тимчасово здійснюючим повноваження (виконуючим
паспортних даних) тимчасово здійснюючим повноваження (виконуючим
обов’язки) Генерального директора Емітента на період з 17 серпня 2016 року
обов’язки) Генерального директора Емітента на період з 17 серпня 2016 року
до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Генерального директодо прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Генерального директора Емітента. Протягом останніх п’яти років особа обіймала посади: Виконавчий
ра Емітента. Протягом останніх п’яти років особа обіймала посади: Виконавчий
комітет Бердянської міської ради - Заступник міського голови з питань діялькомітет Бердянської міської ради - Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; КПЕМЗО “Міськсвітло” БМР - Директор; КПЕМності виконавчих органів ради; КПЕМЗО “Міськсвітло” БМР - Директор; КПЕМЗО “Міськсвітло” БМР - заступник директора з виробництва. Питання про приЗО “Міськсвітло” БМР - заступник директора з виробництва. Питання про призначення посадової особи Емітента було включено до порядку денного
значення посадової особи Емітента було включено до порядку денного
засідання Наглядової ради у зв’язку з поданням Круцом М.В. заяви про звільзасідання Наглядової ради у зв’язку з поданням Круцом М.В. заяви про звільнення. Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Ненення. Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфорІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. 2. Найменування посади Виконуючий обов’язки
згідно із законодавством. 2. Найменування посади Виконуючий обов’язки
Генерального директора Федосов Василь Миколайович 17.08.2016
Генерального директора Федосов Василь Миколайович 17.08.2016
ти рішення про припинення (перетворення) акціонерного товариства в товати рішення про припинення (перетворення) акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю. 6. Про відкликання органів управлінриство з обмеженою відповідальністю. 6. Про відкликання органів управління Товариства. 7. Про обрання комісії з припинення Товариства та
ня Товариства. 7. Про обрання комісії з припинення Товариства та
визначення її повноважень. 8. Про затвердження порядку та умов обміну
визначення її повноважень. 8. Про затвердження порядку та умов обміну
акцій ПрАТ «МОЛАГРОСЕРВІС» на частки в статутному капіталі Товариства
акцій ПрАТ «МОЛАГРОСЕРВІС» на частки в статутному капіталі Товариства
з обмеженою відповідальністю «СТАН-ДАРТ» - правонаступника.
з обмеженою відповідальністю «СТАН-ДАРТ» - правонаступника.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: molagro.pat.
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: molagro.pat.
ua. Для участі у Зборах Товариства акціонерам (представникам акціонеua. Для участі у Зборах Товариства акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право участі в
рів) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право участі в
Зборах Товариства. Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайоЗборах Товариства. Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядмитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. за адресою: 69089, м.
ку денного в робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. за адресою: 69089, м.
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 166 (кім. № 1 – контора), та в день проведення
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 166 (кім. № 1 – контора), та в день проведення
Зборів - з 09.00 год. до 09.50 год. у місці їх проведення. Посадова особа
Зборів - з 09.00 год. до 09.50 год. у місці їх проведення. Посадова особа
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докуменТовариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Наглядової ради Пасішніченко Надія Омелянівна. Телефон
тами Голова Наглядової ради Пасішніченко Надія Омелянівна. Телефон
для довідок: (061) 223-61-49. Пропозиції подаються не пізніше ніж за 10
для довідок: (061) 223-61-49. Пропозиції подаються не пізніше ніж за 10
днів до дати проведення Зборів. Наглядова рада Товариства
днів до дати проведення Зборів. Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ
ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Україна, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15),
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних збо
рів акціонерів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбі
нат» (далі — позачергові загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних
зборів: Україна, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, зал засідань
№1.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 23 вересня
2016 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів:
23 вересня 2016 року о 12 годині 00 хвилин.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції.
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради
Товариства у повному складі.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії
Товариства у повному складі.
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10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, які скликаються на 23 вересня 2016 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.
Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» можуть ознайомитися з дати
надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10:00
до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за
адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/9, кімната 707, а в день проведення
позачергових загальних зборів — також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Відповідальним за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, є Гриненко Рита Леонідівна (головний спеціаліст Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-32-52.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.spfu.gov.ua.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 19 вересня 2016 року (станом
на 24 годину).
Заступник Голови
Фонду державного майна України

В. Державін

№159, 22 серпня 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 «Більманське хлібоприймальне
підприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 25477938
3. Місцезнаходження: 71051, Запорізька обл., Куйбишевський р-н,
ст. Більманка
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (6147) 2-23-93 / 0 (6147) 7-43-13
5. Електронна поштова адреса: bilmanka@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: bilmanka-hpp.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: Прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято
наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Більманське
хлібоприймальне підприємство» 16 серпня 2016 року. Предметом правочину є укладення договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 200 000,00
гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності становить 1 347 300,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14,84
відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що
не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
Тремполець Олександр Іванович

Приватне акціонерне товариство «Гайчур-Агро»
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 акціонерне товариство
«Гайчур-Агро»
2. Код за ЄДРПОУ: 31880337
3. Місцезнаходження: 70150, Запорізька обл., Новомиколаївський р-н,
смт. Тернувате, вул. Елеваторна, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (6144) 9-45-10 / 0 (6144) 9-45-38
5. Електронна поштова адреса: gaichur@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: gaichur.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:
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Гайчур-Агро» 16 серпня 2016 року. Предметом правочину є укладення договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ринкова вартість майна (послуг),
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 200 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності становить 1 399 200,00 гривень. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14,29 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
Коберняк Валентина Іванівна

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс
тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 37032787; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-32-86;
5.Електронна поштова адреса: inbox@promtehmontazh.com.ua; 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: www.promtehmontazh.com.ua; 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення. Дата вчинення дiї: 18.08.2016 р.Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 18.08.2016 р.) та Наказу
15-К від 18.08.2016 р. обрано на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень) Голови Правління ПрАТ "ВО"ПРОМТЕХМОНТАЖ" Сороку Олега Михайловича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 31.08.2017 р. Не володiє акцiями емітента. Немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi
особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, Голова Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння, Голова Наглядової ради, член
Наглядової ради, Ревiзор, Член Ревiзiйної комісії.
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 - Голова
Правління ПрАТ "ВО"ПРОМТЕХМОНТАЖ" Сорока Олег Михайлович
18.08.2016 р.

ТОВ «Інвестиційне агентство «Фенікс-довіра»

(код ЄДРПОУ 23382783)
повідомляє про намір придбати 28 227 шт. (40 %) простих іменних акцій
ПАТ «Центральне конструкторське бюро Ритм» (код ЄДРПОУ 14261388).
ТОВ «Інвестиційне агентство «Фенікс-довіра» не володіє простими
іменними акціями ПАТ «Центральне конструкторське бюро Ритм», а також
не має афілійованих осіб, які володіють простими іменними акціями
ПАТ «Центральне конструкторське бюро Ритм».

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

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

ТОВАРИСТВО "СТРАХО
ВА КОМПАНIЯ
"САЛАМАНДРА-УКРАЇНА"
13934129
36000 м. Полтава Пушкiна, 47
0532503035 0532503035
v.dykuha@salamandra.ua
https://www.salamandra.ua/
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Член Наглядової ради Товариства Процик Сергiй Мирославович (фiзична
особа не надала згоди на розкриття ) припинив свої повноваження з 18 серпня 2016р., володiє пакетом акцiй 0 шт., що складає 0 % статутного капiталу
емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному
капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 5 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не має. Пiдстава для припинення повноважень - заява Процика С.М. вiд
04 серпня 2016р. про складення з себе повноважень Член Наглядової ради
Товариства на пiдставi пп. 1 п. 1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п. 5.6.1 Положення про Наглядову раду Товариства.
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
Фiдзiна Тарас Валерiйович
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.08.19
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№159, 22 серпня 2016 р.

новини
НКЦПФР прийняла рішення про
реформування офіційних друкованих видань

В рамках процесу реформуванням державних друкованих засобів масової інформації НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні, яке відбулося 18 серпня 2016 року, прийняла
рішення реформувати з 2017 року офіційні друковані видання Комісії, до яких належать газета «Цінні папери
України», бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України»,
журнал «Ринок цінних паперів України», бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку».
Комісією розглянуто пропозиції трудових колективів
редакцій всіх зазначених ЗМІ стосовно способу реформування, які полягали у перетворенні їх в офіційні друковані видання та у виході в майбутньому Комісії зі складу
засновників цих ЗМІ.
НКЦПФР не є центральним органом виконавчої влади
чи державним органом зі спеціальним статусом, тому не
може відповідно до нових норм Законів України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
та «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації», виступати засновником
чи співзасновником офіційних друкованих видань.
Комісія вийде зі складу засновників друкованих ЗМІ в
порядку, встановленому Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів
масової інформації», а саме пунктом 1 частини 1 статті 3
«вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції - у разі відсутності у майні редакції
державного (комунального) майна».
З метою вдосконалення процесу розкриття інформації
на виконання обов‘язків, взятих Україною при підписанні
Угоди про асоціацію з ЄС та Угоди про вільну торгівлю,
Комісія завершує розробку проекту закону, який комплексно та системно врегулює питання розкриття інформації на ринку цінних паперів, та яким в законодавство
будуть
імплементовані
норми
євродирективи
Transparency Directive (Директива ЄС щодо гармонізації
вимог до прозорості інформації про емітентів) та суміжних актів ЄС.
Законопроектом передбачено запровадження «єдиного вікна» розкриття інформації емітентами цінних паперів, що у свою чергу істотно зменшить витрати на розкриття за рахунок зміни каналів інформування.
Дублювання таких каналів розкриття унеможливить підміну даних та підвищить рівень інформування інвесторів.
Серед іншого Комісія має намір даним законопроектом
скасувати обов‘язкову публікацію інформації в офіційних
друкованих виданнях.
Для виконання вимог чинного законодавства емітентами щодо обов‘язкової публікації інформації в
офіційних друкованих виданнях, до набрання чинності
вищезгаданими законодавчими ініціативами, Комісія
відтерміновує реформування бюлетеня «Відомості
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку» в межах другого етапу реформування друкованих ЗМІ.
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Нагадаємо, що Комісією було проведено консолідацію функцій по розкриттю інформації на базі Державної
установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». Агентство було визнано редакцією
бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та уповноваженою особою
на розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.
Така консолідація функцій значно спростила для емітентів процедуру розкриття інформації, оскільки одночасно з розміщенням інформації в Загальнодоступній
інформаційній базі даних НКЦПФР компанії автоматично направляють її для публікації в друковане видання.
Це заклало передумови для поступового переходу до
розкриття інформації на ринку цінних паперів лише
електронними засобами і скасування обов‘язку друку
інформації.
До початку реформування бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
Комісія рекомендуватиме Агентству якомога повніше
розкривати інформацію про свою фінансово-господарську
діяльність, погоджувати будь-яку зміну тарифів на послуги Агентства з Антимонопольним комітетом України,
ознайомлювати громадськість з відповідними рішеннями
Агентства.

НКЦПФР зобов’язала ПАТ «Укрнафта»
здійснити виплату дивідендів всім
акціонерам

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку) на засіданні, яке відбулося 18 серпня
2016 року, прийняла рішення щодо усунення ПАТ «Укр
нафта» порушень законодавства на ринку цінних паперів та виплати дивідендів всім акціонерам до кінця 2016
року, які мають на це право за останні три роки.
До Комісії протягом 2010 – 2015 років надходили чисельні скарги акціонерів ПАТ «Укрнафта» щодо порушення їх права на отримання дивідендів за результатами діяльності товариства у 2006-2014 роках.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрнафта» приймались рішення щодо розподілу прибутку та виплати
дивідендів, однак Комісією встановлено, що товариство
здійснило виплату дивідендів за 2006 – 2014 роки не всім
акціонерам, які мали право на їх отримання.
Комісія наголошує, що така дивідендна політика компанії негативно впливає не лише на її інвестиційну привабливість, а і в цілому погіршує інвестиційний клімат
країни та шкодить інтересам держави.
НКЦПФР вживалися та вживаються заходи у відношенні до ПАТ «Укрнафта» та його посадових осіб. Щодо
компанії порушувались справи про правопорушення на
ринку цінних паперів у зв‘язку з порушенням вимог ст. 30
Закону України «Про акціонерні товариства», в частині
нездійснення виплати дивідендів протягом 6-ти місяців з
дня прийняття загальними зборами рішення про виплату
дивідендів. Але, на жаль, такі заходи не виправляють ситуацію, і наразі порушення прав міноритарних акціонерів
ПАТ «Укрнафта» зберігається.
Нагадаємо, що за невиконання рішення Комісії щодо
усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів передбачено застосування фінансової санкції.
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новини
НКЦПФР вносить зміни
до порядку здійснення емісії облігацій
підприємств та МФО

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку) на черговому засіданні, яке відбулось
18 серпня 2016 року, схвалила зміни до Положення про
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (Рішення НКЦПФР від 27 грудня 2013 року № 2998).
Проектом змінюються вимоги щодо забезпечення облігацій підприємств, зокрема, пропонується виключити
такий вид забезпечення, як страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми
боргу та невиплати доходу за облігаціями, а також виключити вимоги щодо обов’язкового забезпечення цільових облігацій третіми особами.
Змінами передбачено встановлення додаткових вимог
щодо розкриття емітентом інформації про третіх осіб, які
здійснюють забезпечення облігацій.
З метою захисту прав інвесторів змінюються також вимоги до складу фінансової звітності, що має надаватись
до НКЦПФР для реєстрації випуску та проспекту емісії
облігацій.
Зміни до Положення будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті НКЦПФР, після чого надіслані на погодження до зацікавлених органів державної влади.

Украинские биржевые индексы
к концу торгов в четверг вновь вышли
в «зеленую зону»

Украинский рынок акций в четверг вновь завершил
торги умеренным ростом: индекс «Украинской биржи»
(УБ) повысился на 0,84% - до 698,4 пункта, индекс ПФТС
– на 0,08%, до 222,2 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,6 млн грн, в том числе
акциями – 4,56 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 580,6 млн грн, в том
числе акциями – 0,25 млн грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее подорожали акции «Донбассэнерго» (+2,89%), Райффайзен Банка
Аваль (+1,84%) и «Центрэнерго» (+0,64%).
Снизились в цене только акции «Мотор Сичи»
(-0,55%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго»
(+0,98%) и «Мотор Сичи» (-0,82%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
четверг повысился на 1,01% - до 501,2 пункта при объеме торгов 2 млн злотых (13,2 млн грн).

С ростом стоимости завершили торги акции «Овостара»
(+1,92%), «Кернела» (+1,72%) и «Астарты» (+0,48%).
Подешевели акции «Агротона» (-4%) и KSG Agro
(-2,27%).

Цена Brent перешла к снижению,
но завершает неделю рекордным ростом
за 5 месяцев

Нефтяные котировки колеблются между ростом и снижением в пятницу, но завершают неделю рекордным повышением за последние 5 месяцев.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже
ICE Futures к 10:30 МСК понизились в цене $0,14 (0,28%)
- до $50,75 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,04 (0,08%) - до $48,26 за
баррель.
С начала недели Brent и WTI подорожали более чем
на 8%.
Позитивными факторами для нефтяного рынка являются снижение запасов в США, сокращение добычи в
Китае и Латинской Америке, а также сообщения о возможности совместных действий стран-производителей
по ограничению добычи.
Ранее сообщалось, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2,51 млн баррелей, бензина - на
2,72 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где
хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на
724 тыс. баррелей.
Между тем Китай сократил добычу нефти в июле на
8,1% в годовом выражении, до 3,95 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи по сравнению с июнем составило 2%.
Встреча стран-членов ОПЕК должна пойти в конце
сентября, и ряд стран выразили заинтересованность в
возобновлении переговоров об ограничении добычи на
достигнутом уровне. Аналогичные переговоры в апреле
не привели к результату из-за позиции Ирана.
Бывший председатель ОПЕК Шакиб Хелиль предположил накануне, что крупнейшие в мире экспортеры
нефти могут все же договориться о заморозке добычи на
встрече в Алжире в сентябре, поскольку Саудовская
Аравия, Иран, Ирак, а также Россия добывают максимально высокие объемы нефти или близки к этому.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР,
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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