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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 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 УПРАВЛІННЯ 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 «Житло Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу у зв’язку з його ліквідацією,
скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло Інвест» недиверсифікованого виду закритого
типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ СМ» на загальну суму 80 000 000 (вісімдесят
мільйонів) гривень, у кількості 80 000 (вісімдесят тисяч)

штук, номіналом вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень.
Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних
сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду
«Житло Інвест» недиверсифікованого виду закритого
типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ
СМ», що зареєстрований 16.11.2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано
свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Житло Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ
СМ» від 16.11.2011 року № 2305, що видане Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0272-СІ від 12 січня 2017 року.

НКЦПФР повідомляє про ліцензування
на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
Постановою про накладення санкції за правопорушення
на ринку цінних паперів від 12.01.2017р. № 6-ЦА-УП-ДУ,
винесеної у відношенні ТОВ «Актив - Трейд» (код за
ЄДРПОУ: 35985566) за призначення керівником ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для
керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника, застосовано санкцію у вигляді зупинення дії ліцензії на про-
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вадження професійної діяльності на фондовому ринку –
депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність
депозитарної установи), а саме: серії АЕ №286865 від
13.05.2014 року.
Постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 12.01.2017р. № 7-ЦА-УП-Т,
винесеної у відношенні ТОВ «Актив - Трейд» (код за
ЄДРПОУ: 35985566) за призначення керівником ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для
керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника, застосовано санкцію у вигляді зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
діяльності з торгівлі цінними паперами (Брокерська
діяльність), а саме: серії АЕ №294619 від 09.12.2014 року
та ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність), а саме: серії АЕ №294620 від
09.12.2014 року.
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01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
* * *

ський завод продтоварів»- у розмірі 170 грн., ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд»- у розмірі 170 грн.;
- за не подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановлений законодавством
строк нерегулярної (особливої) інформації емітента:
ПАТ «Галенергобудпром» - у розмірі 170 грн., ПАТ по газопостачанню та газифiкацiї «Iвано-Франкiвськгаз»- у
розмірі 170 грн., ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод»- у розмірі 170 грн., ПАТ по газопостачанню та
газифікації «Тернопільміськгаз»- у розмірі 170 грн.,
ТОВ «Торговий дім «АСКО»- у розмірі 170 грн., ТОВ «Фінансова компанія «Укрбудінвест»- у розмірі 170 грн., ПАТ
«Гравітон»- у розмірі 170 грн., ПрАТ «Імпульс» - у розмірі
170 грн., ПрАТ «Бориславський завод продтоварів»- у
розмірі 170 грн., ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд»- у розмірі
170 грн.;
- за розміщення у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії у складі нерегулярної (особливої) інформації емітента недостовірних даних: ПАТ «Галенерго
будпром» - у розмірі 170 грн., ТОВ «РОЗТОЦЬКЕ»- у розмірі 170 грн.;
- за подання до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку у складі нерегулярної (особливої) інформації емітента недостовірних даних: ТОВ «РОЗТОЦЬКЕ» - у розмірі 170 грн.;
- за не розміщення у загальнодоступній інформаційній
Інформація про роботу
базі
даних Комісії у встановлений законодавством строк
Західного територіального управління НКЦПФР
регулярної
(квартальної) інформації емітента: ТОВ «Фіз 01 по 30 грудня 2016 року
нансова
компанія
«Укрбудінвест» - у розмірі 170 грн.,
У період з 01 по 30 грудня 2016 року спеціалістами ЗаТОВ
«Дубнобудсервіс»у розмірі 170 грн., ПАТ «Нафтохідного територіального управління порушено 61 справe
хімік
Прикарпаття»
у
розмірі
170 грн., ВАТ «Тернопільпро правопорушення на ринку цінних паперів, проаналігазбуд»у
розмірі
170
грн.,
ПАТ «Скала-Подільська
зовано 42 нерегулярних (особливих) інформацій, здійсільського-сподарська
МТС»у
розмірі 170 грн.;
снено 12 наглядів за реєстрацією акціонерів, які прибули
за
не
подання
до
Національної
комісії з цінних паперів
для участі у загальних зборах акціонерів, завершено пета
фондового
ринку
у
встановлений
законодавством строк
ревірку учасника фондового ринку - ТОВ «Укрсервіс» (як
регулярної
(квартальної)
інформації
емітента: ТОВ «РОЗсуб’єкт первинного фінансового моніторингу).
ТОЦЬКЕ»у
розмірі
170
грн.,
ТОВ
«Фінансова
компанія
У звітному періоді, уповноваженою особою Комісії – на«Укрбудінвест»
у
розмірі
170
грн.,
ват
«Ошихлiбський
чальником Західного територіального управління, розглянуто 61 справ про правопорушення на ринку цінних папе- консервний завод» – у розмірі 340 грн., ПАТ «Закарпатрів, в результаті яких винесено 8 розпоряджень про ський завод «Електроавтоматика» - у розмірі 85 грн.,
усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів ТОВ «Дубнобудсервіс»- у розмірі 170 грн., ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» - у розмірі 170 грн., ПАТ «Іванота постанови про накладення штрафних санкцій, а саме:
- за не розміщення у загальнодоступній інформаційній Франківський м`ясокомбінат» - у розмірі 170 грн.,
базі даних Комісії у встановлений законодавством строк ТОВ «Райз-Прикарпаття»- у розмірі 170 грн., ВАТ «Колонерегулярної (особливої) інформації емітента: ПАТ по мийський завод сільсько-господарських машин»- у розгазопостачанню та газифiкацiї «Iвано-Франкiвськгаз»- у мірі 170 грн., ВАТ «Тернопільгазбуд»- у розмірі 170 грн.,
розмірі 170 грн., ПАТ «Володимир-Волинський консерв- ПАТ «Скала-Подільська сільського-сподарська МТС»- у
ний завод»- у розмірі 170 грн., ТОВ «Торговий дім розмірі 170 грн.;
- за розміщення у загальнодоступній інформаційній
«АСКО»- у розмірі 170 грн., ТОВ «Фінансова компанія
базі
даних Комісії регулярної (квартальної) інформації
«Укрбудінвест»- у розмірі 170 грн., ПрАТ «Імпульс» - у
емітента
у неповному обсязі: ВАТ «Тернопільобленеррозмірі 170 грн., ПрАТ «Бориславський завод продтоваго»у
розмірі
340 грн.;
рів»- у розмірі 170 грн., ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд»- у
за
не
розкриття
у загальнодоступній інформаційній
розмірі 170 грн.;
базі
даних
Національної
комісії з цінних паперів та фон- за не опублікування в офіційному друкованому виданні
дового
ринку
інформації
в
повідомленні про проведення
у встановлений строк нерегулярної особливої інформації :
загальних
зборів:
ПрАТ
«Агрофірма
«Провесінь» – у розПАТ по газопостачанню та газифiкацiї «Iваномірі
340грн.
Франкiвськгаз» - у розмірі 170 грн ПАТ «Володимир-
Крім того, винесено попередження за порушення
Волинський консервний завод» - у розмірі 170 грн.,
законо
давства про цінні папери та нормативних актів КоТОВ «Торговий дім «АСКО» - у розмірі 170 грн., ТОВ «Фімісії
щодо:
ПрАТ «Мармуровий кар`єр «Трибушани»,
нансова компанія «Укрбудінвест» - у розмірі 170 грн.,
ПАТ
«Галенергобудпром»,
ПАТ по газопостачанню та
ПрАТ «Імпульс» - у розмірі 170 грн., ПрАТ «Борислав2
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газифiкацiї «Iвано-Франкiвськгаз», ТОВ «РОЗТОЦЬКЕ»,
ТОВ «Торговий дім «АСКО», ТОВ «Фінансова компанія
«Укрбудінвест», ТОВ «Дубнобудсервіс», ПрАТ «Імпульс» , ПрАТ «Бориславський завод продтоварів» ,
ВАТ
«Тернопільгазбуд»,
ПАТ
«Скала-Подільська
сільського-сподарська МТС», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» , ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд»,
У звітному періоді спеціалістами територіального
управління проаналізовано 8 пакетів документів наданих
емітентами для заміни свідоцтв про реєстрацію випуску
цінних паперів у зв’язку із зміною найменування товариства. Видано 8 свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:
ПрАТ «Хмельницький обласний пивзавод», ПрАТ «Закарпатавтотранс»,
ПрАТ
«Прикарпатмолоко»,
ПрАТ «Агротранссервіс», ПрАТ «Агрофірма «Провесінь»,
ПрАТ «Бориславський завод продовольчих товарів»,
ПрАТ «Фірма «Галбуд», ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд».
У грудні 2016 року представники Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку приймали участь у двох судових засіданнях:
-20 грудня 2016 року у Івано-Вранківському окружному
адміністративному суді у справі за позивом НКЦПФР до
ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» по стягнення до
Державного бюджету України штрафу згідно постанови
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів №246-ЦА-УП-Е, винесеної 01.06.2016 року
уповноваженою особою Комісії;
26 грудня 2016 року у Тернопільському окружному адміністративному суді у справі за позовом НКЦПФР до
ПАТ «Компанія з управління активами «Платинум Капітал» по стягнення до Державного бюджету України штрафу згідно постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів №278-ЦА-УП-КУА;
- 28 грудня 2016 року у Львівському окружному адміністративному суді у справі за позовом громадянина Мики-

тюк В.В. до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Щодо визнання протиправним та
скасування розпорядження Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 30 листопада 2016 року
№0318-СІ про визнання пайового венчурного інвестиційного фонду не диверсифікованого виду закритого типу
«Інвест Гал Буд» ТОВ КУА «Актив» таким, що не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу актив інститутів
спільного інвестування.
За вказаний період спеціалістами територіального
управління розглянуто 4 скарги акціонерів на дії емітентів цінних паперів, надано письмову відповідь на депутатський запит, 11 письмових відповідей органам виконавчої влади, 2- адвокатам, 2- державним нотаріальним
конторам та 1- арбітражному керуючому.
* * *

Інформація про роботу
Південно-Українського територіального
управління НКЦПФР
за І половину січня 2017 року

Південно-Українським територіальним управлінням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
за І половину січня 2017 року розглянуто та надано відповідь на 1 (одне) звернення фізичної особи щодо виплати
дивідендів у відношенні ПАТ «Миколаївобленерго», а також 2 (два) звернення арбітражних керуючих щодо володіння цінними паперами юридичною та фізичною особою.
Також, у звітному періоді до територіального управління надійшло 10 (десять) платіжних доручень про сплату
штрафних санкцій юридичними особами у добровільному порядку до Державного бюджету України на суму
9 520 (дев’ять тисяч п’ятсот двадцять) грн.
Крім того, за період з 03 по 13 січня 2017 року працівником територіального управління прийнято участь у
1 (одному) судовому засіданні.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Банк iнвестицiй та заощаджень”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
"Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Код за ЄДРПОУ
33695095
3. Місцезнаходження
04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та
(044) 207-70-28 (044) 207-70-22
факс
5. Електронна поштова адреса
info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://www.bisbank.com.ua/images/
нет, яка додатково використовується general/gp_omelchenko.pdf
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням звасiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол
№2 вiд 12 сiчня 2017 р. з метою пiдвищення ефективностi роботи Товариства обрано з 12.01.2017 року Головою Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та
заощаджень» Омельченка Олександра Вiкторовича, який заступить на посаду Голови Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» пiсля погодження його кандидатури Нацiональним банком України.
Омельченко О.В. обраний на посаду Голови Правлiння до моменту його
переобрання.
Протягом останнiх п'яти рокiв Омельченко О.В. обiймав посаду члена
Правлiння Товариства, начальника департаменту з питань аналiзу та

управлiння ризиками, фiнансового директора, в.о. Голови Правлiння.
Омельченко Олександр Вiкторович громадянин України, згоди на
опублiкування паспортних даних не надавав. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має.
Рiшенням звасiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол
№2 вiд 12 сiчня 2017 р. звiльнено за угодою сторiн 16 сiчня 2017 року
Аджирiгу Дмитра Васильовича з посади Члена Правлiння, директора з продажу.
Рiшення прийнято у зв'язку з задовiльненням заяви Аджирiги Д.В.
звiльнити його за угодою сторiн.
Аджирiга Д.В. перебував на посадi Члена Правлiння, директора з продажу з 14 серпня 2016 року.
На посаду Члена Правлiння, директора з продажу на даний час нiкого
не призначено.
Аджирiга Д.В. громадянин України, згоди на опублiкування паспортних
даних не надавав. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
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
Омельченко О.В.
В.о.Голови Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.01.13
(дата)
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№10, 17 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента -ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента -03361075
3. Місцезнаходження емітента-84313 м.Краматорськ вул. Пiвденна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента -(80626) 42-33-06
(80626) 42-33-06
5. Електронна поштова адреса емітента -office@oblgaz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації -http://oblgaz.donetsk.ua
7. Вид особливої інформації-Вiдомостi про змiну складу посадових
осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Повноваження Виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ «Донецьк
облгаз» та пiдписант без довiреностi вiд iменi ПАТ»ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
Чарний Олександр Степанович (паспорт: серiя АС номер 909485 виданий
Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 05.02.2004) припинено
достроково з 12.01.2017 р. (дата вчинення дiї 12.01.2017). Останнiм днем
здiйснення повноважень Виконуючого обов'язки Голови Правлiння
ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» та повноважень пiдписанта без довiреностi вiд
iменi ПАТ»ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» Чарного Олександра Степановича вважати 12 сiчня 2017 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi — 11 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовою
Радою 12.01.2017р. (Протокол засiдання Наглядової Ради №157 вiд
12.01.2017р.). Пiдстава такого рiшення — за угодою сторiн. Замiсть
звiльненої особи обрано з 13.01.2017року на посаду Член Правлiння, Голова Правлiння ПАТ «Донецькоблгаз» Федорченко Вiталiя Михайловича.
Повноваження Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння Чарний
Олександр Степанович пiдтверджено рiшенням Наглядової Ради вiд
23.12.2015р. (Протокол засiдання Наглядової Ради №155 вiд 23.12.2015р.)
Повноваження Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння Антонова Людмила Олександрiвна (паспорт: серiя СС номер 375066 виданий Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 14.08.1997) припинено достроково з 12.01.2017 р. (дата вчинення дiї 12.01.2017) Останнiм
днем повноважень члена Правлiння, Першого заступника Голови
Правлiння ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» Антонової Людмили Олександрiвни
вважати 12 сiчня 2017 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi — 11 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовою
Радою 12.01.2017р. (Протокол засiдання Наглядової Ради №157 вiд
12.01.2017р.). Пiдстава такого рiшення — за угодою сторiн. Замiсть
звiльненої особи обрано з 13.01.2017року на посаду Член Правлiння,
Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «Донецькоблгаз» Нiколаєва
Дмитра Вiталiйовича. Член Правлiння, Перший заступник Голови
Правлiння Нiколаєв Дмитро Вiталiйович (паспорт: серiя МН номер 897128
виданий Московським РВ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 28.02.2007)
обрано з 13.01.2017 р. (дата вчинення дiї 12.01.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, на який обрано особу — 5 (п 'ять) рокiв, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — 2012-2014рр.- ПАТ «Коннектор»
начальник цеху, 2014-2017рр. — не обiймав посад. Рiшення прийнято Наглядовою Радою 12.01.2017р. (Протокол №157 вiд 12.01.2017р.). Член
Правлiння, Голова Правлiння Федорченко Вiталiй Михайлович (паспорт:
серiя ТТ номер 306004 виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в м. Києвi
29.07.2015) обрано з 13.01.2017 р. (дата вчинення дiї 12.01.2017) Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу — 5 (п» ять) рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: до 2014р. — ТОВ ВКФ
«Газбудкомплект», директор; 2014-2015рр. — ТОВ «Укргазбудiвництво»,
директор; 2015-2017рр. — ПАТ «Донецькоблгаз» Заступник Голови
Правлiння з капiтального будiвництва. Рiшення прийнято Наглядовою Радою 12.01.2017р. (Протокол №157 вiд 12.01.2017р.).
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Федорченко Вiталiй Михайлович
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Приватне акцiонерне товариство
“Русанiвка”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Русанiвка"
2. Код за ЄДРПОУ
03062252
3. Місцезнаходження
02154, м.Київ, проспект
Возз"єднання,19
4. Міжміський код, телефон та факс /044/2923241 /044/2923241
5. Електронна поштова адреса
03062252@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 03062252@infosite.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ»Русанiвка»
(надалi Товариство)протокол вiд 12.01.2017р.№1/2017р. прийнято рiшення
про надання згоди на вчинення значного правочину,а саме укладення договору купiвлi продажу майнового комплексу Товариства за адресою:
м.Київ,проспект Возз»єднання(Соборностi),21, (Лiтери А,Б,В,Г), загальною площею 11162, 600 кв.м.Ринкова вартiсть складає 9267,8 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за данними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 10274,0 тис.грн.Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг,що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 90.2
вiдсоткiв.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного,що не
передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.
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 в.о.голови правлiння Абдуллаєв Муратжан
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 13.01.2017

Приватне акціонерне товариство
«УКРПАНГРУП» (код ЄДРПОУ 34530278, місце знаходження:

01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, далі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Товариства, які відбудуться 24 лютого 2017 року
за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13,
кімната для переговорів (далі – «місце проведення Зборів»).
Початок Зборів о 10.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися
з 09.00 год. до 09.50 год. в день та за місцем проведення Зборів. Для реєстрації учасників Зборів необхідно мати:
- для акціонерів – паспорт;
- для представників акціонерів – довіреність або інші документи, які
надають право участі у Зборах, оформлені згідно вимог чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Про підтвердження повноважень виконавчого органу.
5. Про схвалення вчинених значних правочинів.
6. Про надання згоди на вчинення значних та інших правочинів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається
станом на 24 годину 20 лютого 2017 року.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://ukrpangroup.emitents.net.ua
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 до
18.00 до дня проведення Зборів, а також в день проведення Зборів, за
адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13,
кімната для переговорів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є генеральний директор Товариства Баранова М.О.
За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном
(044) 569-67-08.

№10, 17 січня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Інститут транспорту нафти»

які призначені на 17.02.2017 року
Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» акціонер, який є власником більше
10 відсотків простих акцій (далі за текстом також — «Акціонер») Публічного
акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (далі за текстом також — «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 00148429, місцезнаходження (адреса реєстрації): 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, повідомляє, що
17.02.2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, місто Київ, Харківське
шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Кристал»), секція 1, 2-й поверх, офіс 4,
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Інститут транспорту нафти».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбудеться 17.02.2017 з 10 год.00 хв. до 10 год.
45 хв. за адресою: Україна, місто Київ, Харківське шосе, будинок 175
(Бізнес-центр «Кристал»), секція 1, 1-й поверх, хол.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які призначені на 17.02.2017 року —
станом на 24 год.00 хв. 13.02.2017 року.
Проект порядку денного ( перелік питань, що виносяться на загальні
збори):
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової
ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена веб-сайті Акціонера: http:// http://www.
bim.org.ua/
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з
10.00 год. до 17.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год.
до 14.00 год.) за адресою: місто Київ, Харківське шосе, будинок 175 (Бізнесцентр «Кристал»), секція 1, 1-й поверх, офіс 1. Відповідає за порядок ознайомлення з документами Шаламова О.В. тел. +38 099 318 84 74.
Адреса на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів: 02121, місто Київ, Харківське шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Кристал») 1-й поверх, офіс 1.
Компанія «Венечі Холдінг Лімітед»
акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти»

ТОВ «РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» (Україна)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.12.2016–31.12.2016 року (www.standard-rating.com)
Назва компанії / банку
Код
Вид
Рейтингова дія
Рівень
Прогноз
Дата рейтингоЄДРПОУ рейтингу
рейтингу
вої дії
ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
14305909
РП
Поновлення
uaAA+, uaK1
Стабільний
12.12.2016
ПрАТ СГ «Ю.БІ.АЙ»
31113488
РФСС
Поновлення
uaAA
Стабільний
13.12.2016
ПрАТ СК «Альфа Страхування»
30968986
РФСС
Поновлення
uaAA+
Стабільний
13.12.2016
ПрАТ СК «ДІМ страхування»
21870998
РФСС
Поновлення
uaA+
Стабільний
16.12.2016
ПрАТ СК «Еталон-Поліс»
31512057
РФСС
Поновлення
uaBBB+
Стабільний
22.12.2016
ПрАТ «Перша»
31681672
РФСС
Поновлення
uaAАПозитивний
26.12.2016
СТОВ «ім. ДУХОВА»
03771459
РБІ
Присвоєння
uaBB
Стабільний
27.12.2016
ТОВ «Агро-Еліта»
33215143
РБІ
Присвоєння
uaB
Стабільний
27.12.2016
ТОВ «Вороб’ївське-Агро»
34653904
РБІ
Присвоєння
uaBСтабільний
27.12.2016
ТОВ «ЕГРЕС-АГРО»
35493502
РБІ
Поновлення
uaАНегативний
28.12.2016
СТОВ «КАЛИНА»
03772312
РБІ
Поновлення
uaBBBСтабільний
28.12.2016
ПАТ «КРЕДОБАНК»
09807862
РП
Поновлення
uaAAА, uaK1
Стабільний
28.12.2016
ПАО «КБ «ПРИВАТБАНК»
14360570
РП
Присвоєння
uaAА
Стабільний
29.12.2016
ПАТ «МОТОР-БАНК»
35345213
РП
Поновлення
uaAСтабільний
30.12.2016
ПрАТ «Страхове товариство «Стройполіс»
25401697
РФСС
Поновлення
uaA
Стабільний
30.12.2016
ПрАТ «ПРОСТО-страхування»
24745673
РФСС
Поновлення
uaAA
Стабільний
30.12.2016

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод металевих виробів»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод металевих виробів»
2. Код за ЄДРПОУ: 01181618
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Соломії Крушельницької (вул.Крупської), б.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (05366) 6-10-87, (067) 545-05-39
5. Електронна поштова адреса: krzmv@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: krzmi.kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення:
У відповідності до отриманого 12.01.2017 реєстру власників іменних
цінних паперів ПАТ «КрЗМВ» станом на 31.12.2016 від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі
України, емітент ПАТ «КрЗМВ» повідомляє наступне:

1. Повне найменування юридичної особи — власника пакета акцій:
Компанія AS Skinest Finants.
2. Ідентифікаційний код з бази даних комерційного реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності:
11080094.
3. Місцезнаходження юридичної особи: 13522, Таллінн, Мийза 4, Естонія.
4. Розмір пакета акцій акціонера зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій.
5. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 75
6. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 75
7. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій): 93,9
8. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій): 93,6
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
2. Директор ПАТ «КрЗМВ» (підпис) О.І. Нікіфоров 13.01.2017 М.П.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№10, 17 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»

(Код за ЄДРПОУ: 32456224)
Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 42
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (надалі — Товариство) повідом
ляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збори»),
які відбудуться 16 лютого 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ УКРАЇНА
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», великий зал для переговорів.
Реєстрація акціонерів проводиться з 16.00 години до 16.30 години.
Початок зборів о 17.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 10 лютого 2017 року (станом на 24.00 ).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства; 2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства; 3. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства;
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства; 5. Про затвердження
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними
членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства; 6. Про відкликання Ревізора Товариства.
Для участі в позачергових Загальних зборах при собі необхідно
мати наступні документи:
Акціонерам-фізичним особам — паспорт або документ, що посвідчує
особу.
Представникам акціонерів-фізичних осіб — паспорт або документ, що
посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально.
Представникам акціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам — паспорт або документ, що посвідчує особу представника;
довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи;
копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; копія довідки органу статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально;
витяг з Статуту щодо повноважень керівника юридичної особи, засвідчений
керівником юридичної особи; копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою юридичної особи;
б) нерезидентам — витяг із торговельного, банківського чи судового
реєстру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою
юридичної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними
договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше; паспорт
або документ, що посвідчує особу.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариств. Акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами та документами на
третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування
життя» у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.),
а в день проведення Загальних зборів Товариства — також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор — Збігнев Кшиштоф Шолига.
Проекти рішень позачергових Загальних зборів Товариства розміщені
на власному веб-сайті Товариства за адресою http://www.pzu.com.ua/
about/docs/resolutions.html.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до Зубача Василя Леонідовича за тел/факс:
(044) 238-26-54 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.
Заступник голови Наглядової ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»
.......................... Славомір Нємєрка
Секретар Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»
.......................... Даріуш Лясоцький
Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»
.......................... Катажина Мілевська
Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»
......................... Роман Галензевський
Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» .
......................... Лешек Маньк
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватного акціонерного
товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»

(Код за ЄДРПОУ: 20782312)
Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 40
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ
УКРАЇНА» (надалі — Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі — «Загальні збори»), які відбудуться 16 лютого 2017 року
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», великий зал для переговорів.
Реєстрація акціонерів проводиться з 15.00 години до 15.30 години.
Початок зборів об 16.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 10 лютого 2017 року (станом на 24.00 ).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства;
2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства;
3. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства;
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства;
6. Про відкликання Ревізора Товариства.
Для участі в позачергових Загальних зборах при собі необхідно
мати наступні документи:
Акціонерам-фізичним особам — паспорт або документ, що посвідчує
особу.
Представникам акціонерів-фізичних осіб — паспорт або документ, що
посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально.
Представникам акціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам — паспорт або документ, що посвідчує особу представника; довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи; копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; копія довідки органу статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ,
засвідчена нотаріально; витяг з Статуту щодо повноважень керівника
юридичної особи, засвідчений керівником юридичної особи; копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою юридичної особи;
б) нерезидентам — витяг із торговельного, банківського чи судового
реєстру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою
юридичної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними
договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше; паспорт
або документ, що посвідчує особу.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право
ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариств. Акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами та
документами на третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ
Україна» у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до
14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства — також у
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Товариства.
Проекти рішень позачергових Загальних зборів Товариства розміщені
на власному веб-сайті Товариства за адресою http://www.pzu.com.ua/
about/docs/resolutions.html.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до Зубача Василя Леонідовича за тел/факс:
(044) 238-26-54 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.
Заступник голови Наглядової ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
............................... Славомір Нємєрка
Секретар Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
............................... Даріуш Лясоцький
Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
............................... Катажина Мілевська
Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
............................... Роман Галензевський
Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» .
.............................. Лешек Маньк

№10, 17 січня 2017 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
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО
«СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область мiсто Смiла, вулиця Коробейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.semz.info
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
12.01.2017 року Наглядовою радою ПАТ «НВП «СЕМЗ» прийнято рі-

Приватне акціонерне товариство
«ГРАНДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35391715, місце знаходження:

01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, далі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Товариства, які відбудуться 24 лютого 2017 року за
адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для переговорів (далі – «місце проведення Зборів»).
Початок Зборів о 12.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з
11.00 год. до 11.50 год. в день та за місцем проведення Зборів. Для реєстрації учасників Зборів необхідно мати:
- для акціонерів – паспорт;
- для представників акціонерів – довіреність або інші документи, які надають право участі у Зборах, оформлені згідно вимог чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

шення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол від
12.01.2017 року), предметом якого є виготовлення ПАТ «НВП «СЕМЗ» та
поставка запасних частин до електричних машин (далі — Товар).
Ринкова вартість Товару, що є предметом вказаного правочину складатиме 775 506,00 доларів США (сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот шість
доларів США), що по курсу Національного банку України на дату прийняття
рішення Наглядовою радою складає 21 026 448,50 грн (двадцять один
мільйон двадцять шість тисяч чотириста сорок вісім грн. 50 коп.)
Вартість активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої річної фінансової звітності: становить 104 264 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості Товару, що є предметом вказаного
правочину, до вартості активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках): 20,17% (двадцять цілих сімнадцять сотих відсотка).
Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.
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 Семенов Максим Федорович
13.01.2017
4. Про підтвердження повноважень та повторне призначення виконавчого органу на новий строк.
5. Про схвалення вчинених значних правочинів.
6. Про надання згоди на вчинення значних та інших правочинів.
7. Про внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АРРІКАНО ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» та затвердження його в новій редакції.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається
станом на 24 годину 20 лютого 2017 року.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
grandinvest.emitents.net.ua
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного Зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 до 18.00 до
дня проведення Зборів, а також в день проведення Зборів, за адресою: м.
Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для переговорів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є генеральний директор Товариства Білощицький В.Д.
За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном
(044) 569-67-08.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕКТОР БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕКТОР БАНК». 2. Код за ЄДРПОУ: 39037656. 3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9. 4. Міжміський код, телефон та факс:
044 235-09-09. 5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vectorbank.com.ua. 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (протокол № 01 від
10.01.2017 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а
саме: припинення повноважень Заступника Голови Правління – члена
Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Поляшова Олексія Олеговича у зв’язку з
його звільненням за згодою сторін на підставі заяви від 28.12.2016 року.
Поляшов О.О. на посаді перебував з 28.10.2016 року по 10.01.2017 року
(включно). Часткою в статутному капіталі ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володіє,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на

розкриття паспортних даних не надавав. Замість Поляшова О.О. на посаду
нікого не призначено (не обрано).
Спостережною Радою ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (протокол № 01 вiд
10.01.2017 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а
саме: призначити Членом Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Директора Департаменту ризик-менеджменту Горбачова Романа Володимировича з
11.01.2017 року. Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник
Голови Правлiння - начальник департаменту економiки, фiнансiв та контролю ризикiв, Член Правлiння ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК»; начальник вiддiлу
комплаєнсу управлiння ризикiв та фiнансового аналiзу ПАТ «БАНК 3/4»; начальник управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв ПАТ «ФIНЕКСБАНК»; Директор Департаменту ризик-менеджменту ПАТ «ВЕКТОР БАНК».
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 В.о. Голови Правління Фесенко О.В. 13.01.2017

ПАТ «ФІНБАНК»

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство
«ТЮЛЬПАН»

Уточнення до повідомлення щодо проведення Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ФІНБАНК» 01.02.2017 року
У зв’язку з допущеною технічною помилкою шодо часу проведення реєстрації акціонерів, яка була допущена при розміщенні повідомлення у
бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку» № 9 від 16.01.2017р. надаємо виправлену інформацію:
Реєстрація учасників (акціонерів та/або їх представників) Загальних
зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК» буде здійснюватися «01» лютого
2017 року з 11:30 до 11:50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
З повагою, Наглядова рада ПАТ «ФІНБАНК»

(код ЄДРПОУ 23733478, місцезнаходження: 01034, Україна, м.Київ,
вул. Володимирська, 51/53), інформує про втрату оригіналу свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ТЮЛЬПАН» №1162/1/10 видане територіальним Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку у м. Києві, дата реєстрації 07.12.2010 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
7

емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
Текст повідомлення: 12 січня 2017р. Загальні збори акціонерів надали
35,859%. Інші істотні умови правочину: Сторони діють відповідно до Догозгоду на вчинення правочину із заінтересованістю. Істотні умови правочину:
вору поруки. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 342 359; що заПредмет правочину: Поручителі поручаються перед банком АКЦІОНЕРНИЙ
реєстровані для участі у загальних зборах:№10,
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

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: Публічне акціонерне товариство
"Дніпровська теплоелектроцентраль".
2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., Заводський р-н,
м. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033, (05692)37407.
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 28.12.2016 р.
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а
саме укладання додаткової угоди до договору вiд 28.02.2001р. №355/01
мiж Державним пiдприємством "Енергоринок" та ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" зi
строком продовження дiї договору до 30.06.2017р. на продаж електроенергiї, загальною вартiстю 75977 тис.грн. з урахуванням ПДВ, що становить 11,83 % вартісті активів за даними останньої рiчної фінансової звiтностi Товариства (641982 тис. грн. за 2015р.). Рiшення Наглядової ради
ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" оформлене протоколом №14/2016 вiд 28.12.2016р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор
Є.Ю.Вітютін
13.01.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ». 2.Код за ЄДРПОУ
01388437; 3.Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 3/5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-09-16; 5.Електронна поштова
адреса: sergiy.bondarenko@mac.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://ksdp.com.ua; 7.Вид особливої інформації: відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.
ІІ.Текст повідомлення: 10.01.2017 р. за рішенням позачергових загальних зборів ПАТ «Київсоюзшляхпроект» (далі — ПАТ) припинено повноваження повного складу Наглядової Ради ПАТ: Голови Наглядової Ради
Гудова Костянтина Володимировича та членів Наглядової Ради: Лабутiна
Олега Миколайовича, Таркової Алiни Сергіївни (на підставі п. 12.10 Статуту ПАТ) та повного складу Ревізійної комісії: Голови Ревізійної комісії Сергєєвої Наталiї Сергіївни, Членів Ревізійної комісії Левченко Наталiї Григорівни, Благовiсного Миколи Федоровича (на підставі п.11.21. Статуту ПАТ).
Вказані особи перебували на посадах 3 р. 10.01.2017 р. за рішенням позачергових загальних зборів ПАТ обрано до складу Наглядової Ради ПАТ Гудова Костянтина Володимировича (протягом останніх 5 р. обіймав посаду
директора ПрАТ «Ділові партнери»), Дядюка Євгена Миколайовича (протягом останніх 5 р. обіймав посаду директора ТОВ «Дормостпроект»), Матюхіна Василя Георгійовича (протягом останніх 5 р. обіймав посаду директора ТОВ «Кастріп-Технологія») (осіб обрано на строк 3 р.) та обрано до
складу Ревізійної комісії: Палій Анастасію Федорівну (протягом останніх
5 р. обіймала посаду фінансового аналітика ПАТ «Мукачівський завод
«Точприлад», начальника ПЕВ ПАТ по виробництву інсулінів «Індар»), Бла-

говісного Миколу Федоровича (протягом останніх 5 р. обіймав посаду заступника Головного бухгалтера ПАТ «Київсоюзшляхпроект»), Гринчук Тетяну Володимирівну (протягом останніх 5 р. обіймала посаду в.о. Головного
інженера проекту ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ», провідного інженера
ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ») (осіб обрано на строк 5 р.). 10.01.2017 р. за
рішенням Наглядової Ради ПАТ (протокол №66/2017 від 10.01.2017 р.) на
посаду Голови Наглядової ради обрано Гудова Костянтина Володимировича. 10.01.2017 р. за рішенням Ревізійної комісії (протокол №1/2017 від
10.01.2017 р.) на посаду Голови Ревізійної комісії обрано Палій Анастасію
Федорівну. 10.01.2017 р. за рішенням позачергових загальних зборів ПАТ
прийнято рішення про погодження звільнення усунутого від виконання
обов'язків Голови Правління ПАТ Войтовича Івана Івановича на підставі
п. 1-1 ст. 41 КзПП України (строк, протягом якого особа перебувала на посаді — 4 р.) та обрано строком на 5 р. на посаду Голови Правління ПАТ
Бондаренка Сергія Олексійовича на підставі п.11.6. Статуту ПАТ. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 р. — Заступник директора
ПрАТ «Транссигнал», Член Наглядової ради ПрАТ «Росава». Всі обрані до
складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії особи є представниками акціонера ТОВ «Дормостпроект». Всі вищезазначені фізичні особи згоду на
розкриття паспортних даних не надали. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не мають. Розмір пакета акцій, яким володіють в статутному капіталі ПАТ Гудов Костянтин Володимирович — 0,00001%, Таркова Аліна Сергіївна — 0,00001%, інші вказані вище особи акціями ПАТ не
володіють.
ІІІ. Підпис: Т.В.О. Голови правління Бондаренко С.О. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе
відповідальність згідно із законодавством.

Приватне акціонерне товариство «ОТІС» повідомляє: «10» січня 2017 року припинено повноваження Члена наглядової ради Матті Куівалайнен за власним бажанням у зв’язку із поданням ним
відповідної заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Роз-

мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: з 28.04.2015 по 09.12.2016 року. Згоду на розкриття
паспортних даних особа не надавала.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ "ШАРІВСЬКЕ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Шарівське". Код за ЄДРПОУ: 00386235. Місцезнаходження: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2. Міжміський
код, телефон та факс: 05235-6-26-37. Електронна поштова адреса: sharivske@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 00386235.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Текст повідомлення: 12 січня 2017р. Загальні збори акціонерів надали
згоду на вчинення правочину із заінтересованістю. Істотні умови правочину:
Предмет правочину: Поручителі поручаються перед банком АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК "ПІВДЕННИЙ" за виконання ТОВ "Гермес-Трейдінг" в повному обсязі
грошових зобов'язань. Повне найменування, місцезнаходження юридичної
особи та код за ЄДРПОУ, заінтересованої у вчиненні товариством правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гермес-Трейдінг" (01133,
м.Київ, вул.Щорса,32 Б літера А, 31867274), Товариство з обмеженою відповідальністю "УкрАгроКом" (28043, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Головківка, вул.Жовтнева,1, 30327425), Товариство з обмеженою відповідальністю "Олександрійський цукровий завод" (28020, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт.Приютівка, вул.Жовтнева, 15,
00372109), Товариство з обмеженою відповідальністю "ХПП Королівське"
(28056, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Королівка, вул.Гагаріна, 1Б, 32355213). Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні товариством правочину: Кузьменко Сергій Анатолійович є бенефеціарієм товариств, які виступають сторонами правочину, що затверджується. Ринкова
вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину 244
000 000 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 302 439 000 грн. Її співвідношення до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 80,677%. Інші
істотні умови правочину: Сторони діють відповідно до Договору поруки. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 342 359; що зареєстровані для
участі у загальних зборах: 341 907; що проголосували "за": 341 907; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
12 січня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
правочину із заінтересованістю. Істотні умови правочину: Предмет правочину: Поручителі поручаються перед банком АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" за виконання ТОВ "ХПП Добронадіївське" в повному обсязі грошових зобов'язань. Повне найменування, місцезнаходження юридичної
особи та код за ЄДРПОУ, заінтересованої у вчиненні товариством правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гермес-Трейдінг" (01133,
м.Київ, вул.Щорса,32 Б літера А, 31867274), Товариство з обмеженою відповідальністю "УкрАгроКом" (28043, Кіровоградська обл., Олександрійс-

НОВИНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКА
Фунт резко дешевеет
к доллару в ожидании
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
выступления Мэй по Brexit

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
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рах
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рена
восстановить полный контроль над вопросами имм. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 2, 51925.
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так называемый
«hard Brexit».
6. Адреса
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Інтернет, яка додатково
використовується
«Мы,
находясь
за пределами
Евросоюза,
сможем
емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua

контролировать иммиграцию, сможем устанавливать
правила для людей, приезжающих в Великобританию из
других стран ЕС», — заявила Т.Мэй недавно в интервью
Sky News, ставшем для нее первым в 2017 году.
«В рамках переговоров по Brexit мы будем работать,
чтобы заключить как можно более благоприятное соглашение в плане торговых отношений Великобритании с
Евросоюзом», — заявила Т.Мэй. По ее словам, Великобритания не заинтересована в сохранении «остатков
членства в ЕС».
Т.Мэй подтвердила, что Великобритания введет в действие статью 50 Лиссабонского договора (формально

ький р-н, с.Головківка, вул.Жовтнева,1, 30327425), Товариство з обмеженою відповідальністю "Олександрійський цукровий завод" (28020, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт.Приютівка, вул.Жовтнева, 15,
00372109), Товариство з обмеженою відповідальністю "ХПП Королівське"
(28056, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Королівка, вул.Гагаріна, 1Б, 32355213). Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні
товариством правочину: Кузьменко Сергій Анатолійович є бенефеціарієм
товариств, які виступають сторонами правочину, що затверджується. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину 108 452 000 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 302 439 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
35,859%. Інші істотні умови правочину: Сторони діють відповідно до Договору поруки. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 342 359; що зареєстровані для участі у загальних зборах: 341 907; що проголосували
"за": 341 907; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
12 січня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
правочину із заінтересованістю. Істотні умови правочину: Предмет правочину: Поручителі поручаються перед банком АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" за виконання ТОВ "ХПП Королівське" в повному обсязі грошових
зобов'язань. Повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та
код за ЄДРПОУ, заінтересованої у вчиненні товариством правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гермес-Трейдінг" (01133, м.Київ,
вул.Щорса,32 Б літера А, 31867274), Товариство з обмеженою відповідальністю "УкрАгроКом" (28043, Кіровоградська обл., Олександрійський рн, с.Головківка, вул.Жовтнева,1, 30327425), Товариство з обмеженою відповідальністю "Олександрійський цукровий завод" (28020, Кіровоградська
обл., Олександрійський р-н, смт.Приютівка, вул.Жовтнева, 15, 00372109),
Товариство з обмеженою відповідальністю "ХПП Королівське" (28056, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Королівка, вул.Гагаріна, 1Б,
32355213). Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні товариством правочину: Кузьменко Сергій Анатолійович є бенефеціарієм товариств, які виступають сторонами правочину, що затверджується. Ринкова
вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину 67
783 000 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 302 439 000 грн. Її співвідношення до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22,412%.
Інші істотні умови правочину: Сторони діють відповідно до Договору поруки. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 342 359; що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 341 907; що проголосували "за": 341 907; що
проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
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вает использование государствами
общих правил торIII. Підпис
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товарами
услугами,
также способствует
1. Особа,
зазначена и
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денежных
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между странами.
Генеральний директор
К 8 часам МСК курс фунта к доллару подрос
до
Є.Ю.Вітютін
13.01.2017 р.
$1,2033, по сравнению с открытием снижение составило

1,23%.

Курс доллара растет относительно евро
в понедельник, падает к иене шестую
сессию подряд

Доллар США дорожает относительно евро на торгах в
понедельник, однако продолжает дешеветь к иене шестую сессию подряд.
Курс американской валюты к евро поднялся в ходе
торгов до $1,0627 по сравнению с $1,0643 на закрытие
предыдущей сессии.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,88 иены
против 114,49 иены в пятницу. Период непрерывного
ослабления доллара относительно японской валюты является самым длительным за семь месяцев.
Такая динамика пары связана с опасениями, что
избранный президент США, инаугурация которого пройдет на этой неделе, будет в дальнейшем негативно
высказываться об ослаблении иены относительно дол
лара, отмечают эксперты.
На пресс-конференции, состоявшейся на прошлой
неделе, Д.Трамп отметил наличие дисбаланса в торговых
отношениях США с Японией.
WSJ Dollar Index, отслеживающий колебания доллара
относительно 16 основных мировых валют, упал на 1%
по итогам прошлой недели — это самая слабая недельная динамика с начала ноября.
Доллар активно дорожал с момента избрания Д.Трампа
президентом США на ожиданиях, что бюджетная и налоговая политика нового президента подтолкнут к росту американскую экономику и будут способствовать быстрому
ужесточению кредитно-денежной политики Федрезервом.
Однако в ходе недавней пресс-конференции Д.Трамп
не добавил никаких подробностей к планам в отношении
экономической политики, что привело к ослаблению доллара относительно других мировых валют.
Тем временем, статданные, опубликованные на прошлой
неделе, показали, что экономика США остается сильной.
Темпы роста розничных продаж в стране в декабре
ускорились до 0,6% с 0,2% в ноябре, а индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, остался около 12-летнего максимума, несмотря на слабое снижение.
«Статданные подчеркивают наличие мощного импульса к росту американской экономике, — отмечает аналитик Commonwealth Foreign Exchange Омер Эсинер. — В
связи с этим мы по-прежнему можем говорить об ускорении темпов подъема ставок Федрезервом».
Повышение ставок оказывает поддержку доллару
США, поскольку делает американские активы более
привлекательными для инвесторов, пишет WSJ.
Пара евро/иена торгуется в понедельник на уровне
121,02 иены по сравнению с 121,85 иены по итогам
предыдущей сессии.
Курс фунта стерлингов к доллару по данным на 9:20 МСК
составлял $1,2034, что на 1,2% ниже уровня на закрытие
рынка в пятницу ($1,2182). Ранее в течение сессии падение курса достигало 1,6%, он опускался до $1,1986.
Трейдеры ждут выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое состоится во вторник и
будет посвящено позиции Лондона на переговорах о
выходе из Евросоюза.
Великобритания, как считают участники рынка, намерена восстановить полный контроль над вопросами иммиграции, что будет означать выход страны из единого
европейского рынка и так называемый «hard Brexit».

Цены на нефть растут после падения
на прошлой неделе, Brent торгуется на
уровне $55,63 за баррель

Цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, поднимаются в понедельник благо10

даря позитивным сигналам из США, пишет
MarketWatch.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на
лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на
$0,18 (0,32%) — до $55,63 за баррель. К закрытию рынка
в пятницу фьючерсы упали в цене на $0,56 (1%) — до
$55,45 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи
(NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16
(0,31%) — до $52,53 за баррель. Контракт подешевел на
$0,64 (1,21%) — до $52,37 за баррель по итогам
предыдущей сессии.
Нефть Brent упала в цене за прошедшую неделю на
2,9%, WTI — на 3% на фоне сомнений трейдеров в том,
что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке.
Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили
о снижении объемов добычи в соответствие с
достигнутыми ранее договоренностями, стало известно
об активном наращивании производства нефти Ливией,
освобожденной от необходимости урезать добычу, пишет MarketWatch.
Кроме того, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на
176 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 8,946 млн б/с по
итогам недели, завершившейся 6 января.
Тем не менее, данные Baker Hughes, опубликованные
в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказало поддержку нефтяному рынку в понедельник.
Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 — до
522 единиц.

ОПЕК не потребуется сокращение добычи
помимо уже согласованных объемов —
саудовский министр

Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими
странами в соответствие с договоренностями, а также
прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр
нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
«Мы не думаем, что это будет необходимо, учитывая
тот уровень выполнения договоренностей о сокращении
добычи государствами, который мы видим, а также ожиданий роста спроса, — сказал министр, выступая в АбуДаби. — Восстановление баланса на нефтяном рынке,
медленное начало которого мы видели в 2016 году, проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года».
«Конечно, за этот период многое может произойти, и к
концу июня мы сможем оценить ситуацию», — отметил
Х.аль-Фалих.
Летом этого года спрос на нефть увеличится, и государства ОПЕК хотят быть уверенными в том, что рынок будет
обеспечен сырьем в достаточной мере, добавил он.
Как сообщалось, 30 ноября 2016 года государства
ОПЕК договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн
баррелей в сутки (б/с) — до 33,6 млн б/с. Саудовская
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Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с,
что является самым значительным сокращением среди
стран картеля.
Другие нефтедобывающие страны, не входящие в
ОПЕК, вместе должны обеспечит снижение производства нефти на 600 тыс. б/с., в их числе Россия — в пределах 300 тыс. б/с.
Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что
обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, выступая на государственной радиостанции.
По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения
о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.
«Я надеюсь, сокращение добычи обеспечит стабильность нефтяному рынку», — отметил Б.Н.Зангане.

Даунинг-стрит не подтверждает выбор
премьером «жесткого сценария» Brexit

Канцелярия
премьер-министра
Великобритании
Терезы Мэй назвала слухами появившуюся в британской прессе информацию, согласно которой она выбрала
«жесткий» вариант условий выхода Великобритании из
состава Европейского Союза (Brexit).
Выступление Т.Мэй, которое будет посвящено позиции Лондона на переговорах о выходе из Евросоюза, состоится во вторник.
На Даунинг-стрит не комментируют и не подтверждают
практически никакие утечки относительно содержания
речи, однако некоторые выводы сделать можно, отмечает
BBC. Приблизительный путь, которым Т.Мэй собирается
следовать к выходу из Евросоюза, уже прослеживается.
Ее намерение контролировать иммиграцию позволяет
предположить, что премьер готова пожертвовать доступом к единому рынку, а желание заключать торговые договора с такими странами как Новая Зеландия означает
готовность выйти из таможенного союза ЕС.
В воскресенье статьи о возможном содержании речи
Т.Мэй опубликовали сразу несколько британских газет.

Они утверждают, что премьер-министр объявит о готовности выйти из Евросоюза по так называемому «жесткому сценарию» (hard Brexit). Под этим подразумевается
выход страны из единого европейского рынка.
«Мягкий сценарий», за который ратуют сторонники евроинтеграции, предполагал сохранение доступа к рынку.
Однако в этом случае Великобритания должна сохранить за гражданами ЕС право свободного въезда в страну.
Также ожидается, что Т.Мэй во вторник призовет положить конец спорам и взаимным оскорблениям между
сторонниками выхода из ЕС и сторонниками сохранения
членства в нем. Премьер, как утверждают газеты, призовет нацию сплотиться и обеспечить успех Brexit.
Т.Мэй подготовила речь по требованию парламента,
просившего опубликовать план выхода из Евросоюза
еще до начала официальных переговоров с Брюсселем
на этот счет. Главным вопросом они назвали сохранение
или отказ от доступа к единому рынку ЕС.
В декабре 201600 года парламент дал предварительное согласие запустить процесс выхода из Евросоюза к
концу марта 2017 года. Это решение носит
предварительный характер и ни к чему не обязывает
парламентариев юридически. Однако пресса расценила
его как карт-бланш, выданный парламентом Т.Мэй.
Несмотря на то, что офис премьер-министра назвал
сообщения о выборе «жесткого сценария» Brexit спекуляциями, аналитики, отмечают, что любые сообщения о
выходе Великобритании из единого европейского рынка
серьезно ослабляют фунт. Любое подобное сообщение
может привести к распродаже британской валюты.
На результатах референдума о Brexit в июне 2016
года фунт упал до минимального значения за 31 год. После этого события курс британской нацвалюты стал
отличаться волатильностью. За период, прошедший после референдума, фунт подешевел на 20%.
В понедельник фунт торгуется в районе $1,2059 (снижение на 1%) после того, как ранее в ходе торгов он падал до самых низких с октября $1,1986.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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