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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«03» серпня 2018 р. м. Київ №560

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА «АВАЛОН ГРУП»

За підсумками розгляду заяви та документів (вх. 
№ 21275 від 15.06.2018 р.), поданих ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВАЛОН ГРУП» до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку відповідно до Ліцензійних умов про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-

тивами), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року 
№ 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі змінами), 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«АВАЛОН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 42091582).

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників фондового ринку та оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 560 від 03.08.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НО ВИ НИ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфОРмАцІйНІ ПОВІдОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг цінних 
паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 року №467, на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих ПрАТ «Лідер», код за ЄДРПОУ: 
32835400, вул. Ю.Коваленка, 1, с. Флорине, Бершад-
ський р-н., Вінницька обл., 24405, на зупинення обігу ак-
цій у зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Лідер» — розпорядження 
№ 219-Кф-З від 02 серпня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«06» серпня 2018 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467, 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих ліквідатором 
ВАТ «Дубноремтранссервіс» Дейнекою В. М., село Вар-
ковичі, Дубенський р-н., Рівненська обл., 35612, код за 
ЄДРПОУ: 03760214, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв`язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ВАТ «дубноремтранссервіс». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Дубноремтранссер-
віс» від 27.07.1998 року №145/17/1/98, видане Рівнен-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (дублікат видано 
12.06.2018 року Департаментом Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку у Західному регіоні), 
анульовано — розпорядження № 197-Кф-С-А від 
01  серпня 2018 року. 

06.08.2018 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

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованному виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Новокраматорський машинобудівний завод»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05763599
3. Місцезнаходження: 84305, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ор-

джонікідзе, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (06264) 6-94-11, (06264) 7-88-15, 

(06264) 7-22-49
5. Електронна поштова адреса: ztm@nkmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.nkmz.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

II. Текст Повідомлення
Обрано Фокіна Олександра Костянтиновича членом Правління. Рiшення 

про обрання посадової особи прийнято Наглядовою радою 03.08.2018 р. 
на пiдставi подання Голови Правлiння. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0.0004%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа обрана на строк повноважень 
дiючого виконавчого органу Товариства (Правлiння) до прийняття Наглядо-
вою Радою рiшення про припинення його повноважень як члена Правлiння. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: в.о. заступ-
ника головного бухгалтера, в.о. заступника генерального директора з 
економiки та фiнансiв, головний бухгалтер. III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

2. Найменування посади: Голова Правління Суков Геннадій Сергійович 
06.08.2018

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКРАмАТОРСьКИй мАШИНОбУдІВНИй ЗАВОд»

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: АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «дНІПРОАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРО-

АЗОТ» №03082018 від 03.08.2018 р.:
— припинено повноваження члена Правлiння – Чмихала Дмитра Пав-

ловича — за заявою Чмихала Д.М. (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Вважати повноваження пана Чмихала Дмитра 
Павловича на посаді члена Правління Товариства такими, що втратили 
чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Наглядовою радою 
Товариства 03.08.2018 р.

Фізична особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. 

Перебувала на посадi з 16.01.2015 р. по 03.08.2018 р. 
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено нiкого не при-

значено.
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова Правління  Сідоров С.Л.
06.08.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
Акціонерне товариство «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954

Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12, 

факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.
energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua 

АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОбЛЕНЕРГО»

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом 

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-

ньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 31.07.2018 2.59 5570320.00 0.000046
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди №3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 1/19/03 вiд 19.03.2008. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 
0,000046496%.
2 31.07.2018 2.07 5570320.00 0.000037
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди №3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 1/22/08 вiд 22.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 
0,000037161%.
3 31.07.2018 5.49 5570320.00 0.000099
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 5 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання №4/22/08 вiд 22.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 
0,000098558%.
4 31.07.2018 0.87 5570320.00 0.000016
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди №3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 5/22/08 вiд 22.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 
0,000015618%.
5 31.07.2018 0.92 5570320.00 0.000017
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 4 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 3/11/07 вiд 11.07.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 
0,000016516%.
6 31.07.2018 1.35 5570320.00 0.000024
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 2/22/08 вiд 22.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 
0,000024235%.
7 31.07.2018 0.47 5570320.00 0.000008
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 3/22/08 вiд 22.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000008437%.
8 31.07.2018 0.08 5570320.00 0.000001
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 4/03/12 вiд 03.12.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 
0,000001436%.
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9 31.07.2018 0.08 5570320.00 0.000001
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 5/03/12 вiд 03.12.2007.Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000001436%.
10 31.07.2018 0.64 5570320.00 0.000011
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 6/03/12 вiд 03.12.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000011489%.
11 31.07.2018 0.6 5570320.00 0.000011
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 7/03/12 вiд 03.12.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000010771%.
12 31.07.2018 0.08 5570320.00 0.000001
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № 8/03/12 вiд 03.12.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000001436%.
13 31.07.2018 4.54 5570320.00 0.000082
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 1 до Договору з ПрАТ «ВФ Україна» на розмiщення обладнання № Л6240 вiд 01.01.2016. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000081503%.
14 31.07.2018 3.8 5570320.00 0.000068
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ТОВ «Лайфселл» на розмiщення обладнання № 1/27/04 вiд 27.04.2012. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000068218%.
15 31.07.2018 1.02 5570320.00 0.000018
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ТОВ «Лайфселл» на розмiщення обладнання № 7/01/04 вiд 01.04.2010. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000018311%.
16 31.07.2018 0.84 5570320.00 0.000015
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ТОВ «Лайфселл» на розмiщення обладнання № 6/01/08 вiд 01.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000015079%.
17 31.07.2018 0.39 5570320.00 0.000007
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ТОВ «Лайфселл» на розмiщення обладнання № 8/13/08 вiд 13.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000007001%.
18 31.07.2018 0.39 5570320.00 0.000007
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 3 до Договору з ТОВ «Лайфселл» на розмiщення обладнання № 1/13/09 вiд 13.09.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 
0,000007001%.
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19 31.07.2018 0.68 5570320.00 0.000012
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 6 до Договору з ПрАТ «Київстар» на розмiщення обладнання № 2/20/04 вiд 20.04.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000012207%.
20 31.07.2018 0.68 5570320.00 0.000012
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 5 до Договору з ПрАТ «Київстар» на розмiщення обладнання № 3/01/08 вiд 01.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000012207%.
21 31.07.2018 0.08 5570320.00 0.000001
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 5 до Договору з ПрАТ «Київстар» на розмiщення обладнання № 4/01/08 вiд 01.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000001436%.
22 31.07.2018 0.68 5570320.00 0.000012
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 5 до Договору з ПрАТ «Київстар» на розмiщення обладнання № 4/10/08 вiд 10.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000012207%.
23 31.07.2018 0.68 5570320.00 0.000012
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 5 до Договору з ПрАТ «Київстар» на розмiщення обладнання № 5/01/08 вiд 01.08.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000012207%.
24 31.07.2018 0.68 5570320.00 0.000012
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладання додаткової угоди № 5 до Договору з ПрАТ «Київстар» на розмiщення обладнання № 1/20/04 вiд 20.04.2007. Вiдповiдно 
до п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000012207%.
25 31.07.2018 1.74 5570320.00 0.000031
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме додаткової угоди №1 до Договору з ПП «Автоентерпрайз» на розмiщення обладнання № М9072 вiд 21.11.2016. Вiдповiдно до 
п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000031236%.
26 31.07.2018 0.05 5570320.00 0.000001
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме додаткової угоди № 2 до Договору з ТОВ «Рубiкон СВ» на розмiщення обладнання № К3261 вiд 31.12.2014. Вiдповiдно до п. 20.1.1. 
Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних 
засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000000897%.
27 31.07.2018 0.87 5570320.00 0.000016
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме додаткової угоди № 2 до Договору з ФОП Гомзою К. О. на розмiщення обладнання № М 2095 вiд 24.06.2016. Вiдповiдно до 
п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000015618%.
28 31.07.2018 0.25 5570320.00 0.000004
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол № 13/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме додаткової угоди № 6 до Договору з ФОП Куратником К. О. на розмiщення обладнання. № 2/21/11 вiд 21.11.2011. Вiдповiдно до 
п. 20.1.1. Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або 
основних засобiв Товариства.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною цифрою вважати 0,000004488%.
Т.в.о. генерального директора  О.П. Свиридов
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АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОбЛЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації

Акціонерне товариство «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12, 

факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса:  
kanc@obl.kh.energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів
№
з/п

дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів 

(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 31.07.2018 300.00 5570320.00 0.005386
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Прото-
кол № 13/2018) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення 
значних правочинiв, визначених пiдпунктом 20.1.1 Статуту Товариства, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
такого рiшення, з такою граничною сукупною вартiстю та характером, а 
саме договори оренди земельних дiлянок комунальної та державної 
власностi - орендна плата за одним договором до 300 тис. грн на рiк.
2 31.07.2018 50.00 5570320.00 0.000898
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол 
№ 13/2018) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення знач-
них правочинiв, визначених пiдпунктом 20.1.1 Статуту Товариства, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого 
рiшення, з такою граничною сукупною вартiстю та характером, а саме до-
говори земельного сервiтуту, за якими Товариство виступає сервiтуарiєм  – 
плата за користування за одним договором до 50 тис. грн на рiк.
3 31.07.2018 20.00 5570320.00 0.000359
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол 
№ 13/2018) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних 
правочинiв, визначених пiдпунктом 20.1.1 Статуту Товариства, якi можуть вчи-
нятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, з 
такою граничною сукупною вартiстю та характером, а саме договори купiвлi-
продажу енергетичного обладнання (ТП, РП, КТП, ПЛ, КЛ, примiщення та 
будiвлi, у яких розмiщене обладнання ТП, РП, iнше обладнання) та/або зе-
мельних дiлянок пiд такими об’єктами, якi укладаються Товариством на вико-
нання договорiв про приєднання або згiдно iз пропозицiєю власника зазначе-
ного обладнання – гранична сума за одним договором до 20 тис. грн.
4 31.07.2018 1000.00 5570320.00 0.017952
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол 
№ 13/2018) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення знач-
них правочинiв, визначених пiдпунктом 20.1.1 Статуту Товариства, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого 
рiшення, з такою граничною сукупною вартiстю та характером, а саме: на-
буття у власнiсть енергетичного обладнання (ТП, РП, КТП, ПЛ, КЛ тощо, 
примiщення та будiвлi, у яких розмiщене обладнання ТП, РП) вiдповiдно до 
рiшень мiсцевих органiв влади щодо їх безоплатної передачi, гранична 
вартiсть майна, що передається Товариству до 1 млн грн. за один об’єкт.

5 31.07.2018 200.00 5570320.00 0.003590
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Прото-
кол № 13/2018) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення 
значних правочинiв, визначених пiдпунктом 20.1.1 Статуту Товариства, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
такого рiшення, з такою граничною сукупною вартiстю та характером, а 
саме договори оренди нерухомого майна державної та комунальної 
власностi або збудованого замовниками за договорами про приєднання 
до електричних мереж – орендна плата за одним договором до 200  тис. грн 
на рiк.
6 31.07.2018 100.00 5570320.00 0.001795
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Прото-
кол № 13/2018) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення 
значних правочинiв, визначених пiдпунктом 20.1.1 Статуту Товариства, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
такого рiшення, з такою граничною сукупною вартiстю та характером, а 
саме угоди про замiну сторони у зобов’язаннi, якi укладаються iз землев-
порядними органiзацiями, пiд час набуття у власнiсть Товариством енер-
гетичних об’єктiв, у тому числi на виконання договорiв про приєднання до 
електричних мереж - сума за одним договором до 100 тис. грн.
7 31.07.2018 500.00 5570320.00 0.008976
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Протокол 
№ 13/2018) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення зна-
чних правочинiв, визначених пiдпунктом 20.1.1 Статуту Товариства, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого 
рiшення, з такою граничною сукупною вартiстю та характером, а саме за-
рахування зустрiчних однорiдних вимог з КП «Харкiвводоканал» у частинi 
заборгованостi Товариства перед КП «Харкiвводоканал» за послуги водо-
постачання та водовiдведення, а КП «Харкiвводоканал» перед Товариством 
за, компенсацiю втрат вiд перетокiв електричної енергiї, пеню, 3 % рiчних, 
iндекс iнфляцiї та судовi витрати – сума за одним залiком до 500 тис. грн.
8 31.07.2018 500.00 5570320.00 0.008976
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Прото-
кол № 13/2018) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення 
значних правочинiв, визначених пiдпунктом 20.1.1 Статуту Товариства, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
такого рiшення, з такою граничною сукупною вартiстю та характером, а 
саме зарахування зустрiчних однорiдних вимог з контрагентом, у разi 
наявностi кiлькох договорiв з ним, за якими iснує як кредиторська, так i 
дебiторська заборгованiсть – сума за одним залiком до 500 тис. грн.
9 31.07.2018 1000.00 5570320.00 0.017952
Зміст інформації:
31.07.2018. на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (Прото-
кол № 13/2018) прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення 
значних правочинiв, визначених пiдпунктом 20.1.1 Статуту Товариства, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
такого рiшення, з такою граничною сукупною вартiстю та характером, а 
саме договори поруки з метою здiйснення розрахункiв за електроенергiю, 
перевищення договiрних величин електричної енергiї та потужностi, 
компенсацiї втрат вiд перетокiв електричної енергiї, пеню, 3 % рiчних, 
iндекс iнфляцiї одним споживачем за iншого – сума за одним договором 
до 1 млн. грн. на рiк.

Т.в.о. генерального директора  О.П. Свиридов

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 ПУбЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИй цЕНТР З ОбСЛУ-
ГОВУВАННЯ дОГОВОРIВ НА фIНАНСОВИХ РИН-
КАХ»

2. Код за ЄДРПОУ 35917889
3. Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Міжміський код, телефон та факс 044 585 42 42 044 481 00 99
5. Електронна поштова адреса legal_dep@settlement.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://settlement.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПАТ «Розрахунковий центр» вiд 

03.08.2018 № 04-3/04/25-1к звiльнено Король Наталiю Юрiївну з посади 
корпоративного секретаря за власним бажанням 03 серпня 2018 року.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi – з 18.02.2011 

по 03.08.2018.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

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   Шаповал Юрiй Iванович
Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  03.08.2018
  (дата)
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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: Публiчне акцiонерне товариство 

«Львiвська вугiльна компанiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 35879807
3. Місцезнаходження: 80086, с. Сiлець, Сокальський район, Львівська 

область, нема
4. Міжміський код та телефон, факс: (03249) 40111, 40111 
5. Електронна поштова адреса: Lvk-hole@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: PATLVK.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ухвали 
господарського суду Львівської області від 02.08.2018р. у справі 
№914/2441/15 та інших нормативно правових актів керівник боржника 
звільняється від посади і управління боржником переходить до керуючого 
санацією. Посадова особа Постоленко В.О. перебував на посаді відповід-
но до ухвали господарського суду Львівської області від 13.11.2015р. у 

справі №914/2441/15, ухвали господарського суду Львівської області від 
25.12.2015р. у справі №914/2441/15, постанови Вищого господарського 
суду України від 18.10.2016р. у справі 914/2441/15 та Статуту. Повноважен-
ня посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства та по-
садовою інструкцією. Була виплачена винагорода у вигляді заробітної 
платні. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не було. 

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 02.08. 2018р. у 
справі № 914/2441/15 введено процедуру санації Публічного акціонерного 
товариства «Львівська вугільна компанія», керуючим санацією призначено 
тимчасово здійснюючого повноваження голови правління-генерального 
директора Публічного акціонерного товариства «Львівська вугільна компа-
нія» Постоленка Володимира Олексійовича. Повноваження посадової осо-
би визначені законодавством. У посадової особи емітента непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не було.

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:
Т.з.п. голови правління- 
генерального директора  Постоленко Володимир Олексійович 

(підпис)             (ініціали та прізвище керівника) 
03.08.2018 

ПУбЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛьВIВСьКА ВУГIЛьНА КОмПАНIЯ»

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 
АКцIОНЕРНИй 
КОмЕРцIйНИй бАНК 
«IНдУСТРIАЛбАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 13857564
3. Місцезнаходження 01133 мiсто Київ вулиця Генерала 

Алмазова, будинок 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 206-98-34 (044) 290-89-70
5. Електронна поштова адреса reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://www.industrialbank.ua

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

II. Текст повідомлення
03.08.2018р. Наглядовою радою АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», на пiдставi 

пункту 18.2. Статуту Банку та пункту 2.1. Положення про Наглядову раду, 
прийнято рiшення (протокол № 62) про обрання з 03.08.2018 члена Нагля-

дової ради Горака Олексiя Володимировича Заступником Голови Наглядо-
вої ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Горак Олексiй Володимирович (посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володiє пакетом 
акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у кiлькостi 1 штуки номiнальною вартiстю 
3.29 грн., що вiдповiдає частцi в 0.0000004% у статутному капiталi 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Термiн повноважень Заступника Голови Нагля-
дової ради дiє на час термiну повноважень Горака Олексiя Володимирови-
ча - учасника Банку, як члена Наглядової ради Банку. Обрання до складу 
Наглядової ради Горака Олексiя Володимировича - учасника Банку, 
вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв учасникiв 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (протокол №01 вiд 20.04.2018 року), термiн пов-
новажень члена Наглядової ради Банку встановлюється з 21.04.2018 до 
наступних рiчних загальних зборiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Горак О.В. 
обiймав посади: 22.03.2013 – 21.04.2015 член Спостережної ради ПАТ «КБ 
«ХРЕЩАТИК», як представник ТОВ «Маркет Iнвест Груп»; 13.04.2013 – 
19.08.2016 член Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 27.08.2016 – 
03.11.2016 член Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 04.11.2016 – 
20.04.2018 Голова Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», 
21.04.2018 – член Наглядової ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi 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 Голова Правлiння Букрєєв Михайло Юрiйович 
06.08.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АТ «УКРАїНСьКИй 
НАУКОВО-дОСЛІдНИй ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІмЕ-
НІ А.С. бЕРЕжНОГО». 2. Код за ЄДРПОУ: 00190503. 3. Місцезна-
ходження: 61024 м. Харків, Гуданова, 18. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 057 7003440 057 7142945. 5. Електронна поштова адреса: ukrniio@
kharkov.ukrtel.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: http://ukrniio.pat.ua.  
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 03.08.2018; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Наглядова рада АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»; Предмет правочину: 
Укладання договору оренди № 77 з ФОП Горбенко Тетяною Валентинівною 
на передачу в строкове платне користування нерухомого майна Товари-
ства - приміщення, загальною площею 17,4 кв.м; Ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законо-
давства: 68,9 тис. грн. без ПДВ, згідно зі звітом про незалежну оцінку вар-
тості майна станом на 02.05.2018; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 10781 тис. грн; Співвідношення рин-
кової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 0,63909%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 

правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства: Відповідно до п. 20.1.1. Статуту АТ «УкрНДІВ іме-
ні А.С. Бережного», незалежно від вартості, значним правочином є, зокре-
ма, договори оренди нерухомого майна або основних засобів Товариства.

2).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину: 03.08.2018; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
АТ  «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»; Предмет правочину: Укладання дого-
вору оренди № 79 з Громадською організацією «ЧЕСНІСТЬ, ПОРЯДОК, 
ЗАКОН» про передачу в строкове платне користування нерухомого майна 
Товариства – офісних приміщень загальною площею 117,5 кв.м; Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповід-
но до законодавства: 440,2 тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 10781 тис. грн; Співвідношення рин-
кової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 4,08311%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства: Відповідно до п. 20.1.1. Статуту АТ «УкрНДІВ іме-
ні А.С. Бережного», незалежно від вартості, значним правочином є, зокре-
ма, договори оренди нерухомого майна або основних засобів Товариства.

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

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

директор               мартиненко В.В.  06.08.2018
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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 ТОВАРИ-
СТВО «АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955236
3. Місцезнаходження: 68261 Одеська область, Саратський район, село 

Кулевча, вулиця Болгарська, будинок 166
4. Міжміський код, телефон та факс: (04848)2-23-34 (04848)2-16-78
5. Електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/arziz-hpp/ 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Товариство 03.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товари-

ства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.», письмове повідом-
лення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, 
у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короля 
Романа Юрійовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акці-
онера, Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕС-

КО Б.В.», від 24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
Товариства з 27.01.2017 р. Акціями Товариства не володіє. Товариство 
03.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеже-
ною відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.», письмове повідомлення про заміну 
члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у зв’язку з чим 
Мідляр Олена Олександрівна набула повноваження члена Наглядової 
ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера, Приват-
ного товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.», від 
24.07.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано, - до припинення повноважень. Акціями Товариства 
не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 
п’яти років, - аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішньо-
го контролінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
директор Грищенко В.д.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРцИЗьКЕ ХЛІбОПРИймАЛьНЕ ПІдПРИЄмСТВО»

Повідомлення 
про достроковий викуп

ТОВ «КИїВГУмА»,
 код ЄдРПОУ 35115248

повідомляє про прийняте рішення про здійснення 22.08.2018р. 
дострокового викупу іменних, дисконтних, звичайних (незабезпе-

чених) облігацій (Свідоцтво про реєстрацію випуску № 06/2/2015 
від 07.05.2015р.; Код цінних паперів (ISIN) UA4000189054) за номі-
нальною вартістю. Заяви від власників облігацій приймаються 
ТОВ «КИЇВГУМА» протягом 10 робочих днів з дати опублікування 
цього повідомлення.

Генеральний директор  Острогруд А.Ю.

ТОВ «КИїВГУмА»
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Повідомлення про забезпечення існування іменних цінних паперів у 
бездокументарній формі ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРОб’ЄдНАННЯ «ЕКСПРЕС»
ПрАТ «Укроб’єднання «Експрес» прийнято рішення про забезпечен-

ня існування акцій у бездокументарній формі (Рішення прийнято Директо-
ром Товариства на підставі Рішення НКЦПФР №47 від 22.01.2014 року, у 
відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення 
Директора Товариства №1 від 3 серпня 2018 р.)
Реквізити емітента: 
Повне та скорочене найменування 
згідно з установчими документами, 
Код за ЄДРПОУ

Приватне акціонерне товариство 
«Укроб’єднання «Експрес»; 
ПрАТ «Укроб’єднання «Експрес», 
Код ЄДРПОУ 05381969

Місцезнаходження згідно з реєстра-
ційними документами юр. особи

01025, Україна, м.Київ, 
вул..Десятинна, 13

Адреса для поштових повідомлень, 
телефон, факс

01025, Україна, м.Київ, вул..Деся-
тинна, 13, тел/факс (067) 507-3331

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми іс-
нування
Вид/характеристика/серія, різновид, 
тип цінних паперів

акція проста іменна

Дані свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску: дата реєстрації; орган, що ви-
дав свідоцтво; реєстраційний номер 
випуску

09.06.2000 року; Управління 
ДКЦПФР у м.Києві та Київ-
ській обл., № 362/10/1/2000

Міжнародний ідентифікаційний но-
мер ЦП 

UA 4000201859

Реквізити центрального депозитарію, який буде обслуговувати ви-
пуск цінних паперів
Повне найменування, код за 
ЄДРПОУ

Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій 
України», 30370711

Місцезнаходження вул. Нижній Вал, буд. 17/8, 
м. Київ, 04071

Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати ра-
хунки в цінних паперах власникам цінних паперів
Найменування, Код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НВП «МА-
ГІСТР», 34045290 

Місцезнаходження 04566, м. Київ, вул. Полярна, 20, 
літ. «А», оф.6

Телефони контактної особи ( 044) 500-1607(08) Костенко 
Сергій Сергійович

Дані ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому рин-
ку - депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депозитар-
ної установи 

Ліцензія Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
серії АЕ №286642, видана 
10.10.2013 р., строк дії з 
12.10.2013р. необмежений

Підтвердженням права на цінні папери та прав за цінними паперами в 
бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах 
власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх 
наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних папе-
рах власника, яка видається депозитарною установою.

Всі акціонери (власники цінних паперів) повинні звернутися до Депози-
тарної установи та укласти Договір про відкриття рахунку у цінних папе-
рах або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних 
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

директор Товариства

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 АКцІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО 
"ГНІВАНСьКИй ЗАВОд 
СПЕцЗАЛІЗОбЕТОНУ"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврівський р-н, 

Вінницька обл. Промислова, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (04355) 3-36-76 (04355) 3-31-97
5. Електронна поштова адреса gnivanszb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рішенням акціонера від 30.07.2018р., яке прийнято на засіданні 

ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 30.07.2018 №Ц-64/59 Ком.т.), отримано-
го 06.08.2018р., головою правління приватного акціонерного товариства 
«Гніванський завод спецзалізобетону» обрано Хардикайнена Олега Воло-
димировича з укладенням контракту строком на один рік з 02.08.2018. По-
сада, яку обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник управ-
ління безпеки банку та фінансового моніторингу, заступник директора з 
питань безпеки ТОВ «Масс Грейн Інвестмед», директор ТОВ «ІНТЕРКОМ-
ГРУП».

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 Хардикайнен О.В.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.06
(дата)

ПУбЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“дIВI бАНК”

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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДIВI БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 37572263
3. Місцезнаходження 04070 м. Київ Iгорiвська/

Набережно-Хрещатицька, 13/5 
(лiт. А)

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 393 73 20 (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
06.08.2018 р. припиняються повноваження члена Спостережної ради 

ПАТ «ДIВI БАНК» Пiдгаєцької Олени Юрiївни на пiдставi поданої нею за-
яви. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутно-
му капiталi ПАТ «ДIВI БАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi з 
26.04.2018 р. по 06.08.2018 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не обрано.

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 бузiлов Андрiй миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.06
(дата)
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Ощадбанк выставил на продажу завод по 
производству пеллет в Кировоградской 
области со стартовой ценой 43 млн грн
АО «Ощадбанк» выставило на продажу через систему 

OpenMarket (СЕТАМ) завод по производству топливных 
пеллет из соломы, расположенный в Кировоградской об-
ласти, со стартовой ценой 43,3 млн грн.

Предприятие рассчитано на производство 40 тыс. 
тонн продукции в год, оборудовано современной техни-
кой, в т.ч. немецкой фирмы Amandus Kahl.

Торги по продаже завода состояться 16 августа.
Ранее это предприятие принадлежало группе «Креа-

тив».

«Интерпайп» представил кредиторам 
предварительный план реструктуризации 

обязательств на $1,25 млрд
Трубно-колесная компания (ТКК) «Интерпайп» (Днепр) 

во время встречи с кредиторами в Лондоне 17 июля 
представила предварительный план реструктуризации 
обязательств на $1,25 млрд, сообщила инвесткомпания 
«Конкорд Капитал» со ссылкой на отчет агентства Reorg 
Research.

Должник, в частности, предлагает конвертировать 
указанную задолженность в шестилетние еврооблига-
ции на $310 млн с купоном 9,35% годовых, а также два 
кредитных транша: на $45 млн перед украинскими бан-
ками и на $45 млн перед международными. Остальной 

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: ПУбЛIчНЕ 

АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛьВIВСьКА ВУГIЛьНА 
КОмПАНIЯ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 35879807; 3. Місцезнаходження: 80086, 
с. Сiлець, Сокальський район, Львівська область, нема; 4. Міжміський код та 
телефон, факс:(03249) 40111, 40111; 5. Електронна поштова адреса: Lvk-
hole@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: PATLVK.com.ua; 7. Вид особли-
вої інформації: Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

II. Текст повідомлення
Провадження у справi про банкрутство ПАТ «Львiвська вугiльна 

компанiя» порушено Ухвалою господарського суду Львiвської областi вiд 
25.08.2015р. (справа №914/2441/15, суддя Артимович В.М.).

Провадження у справi про банкрутство ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» 
порушено за заявою кредитора - Публiчного акцiонерного товариства 
«Альфа-Банк» (мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6).

Причина порушення провадження у справi про банкрутство 
ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» - безспiрнi вимоги кредитора 
ПАТ «Альфа-Банк» до боржника ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» в 
розмiрi 11 160 835,01 грн., якi не були своєчасно задоволенi боржником. 

Загальна сума вимог кредиторiв - 190 936 533,96 грн.
Дата проведення пiдготовчого засiдання суду - 25.08.2015р.
Ухвалою господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015р. у 

справi №914/2441/15 розпорядником майна боржника призначено 
арбiтражного керуючого Шутку Ярослава Степановича (77300, Iвано-
Франкiвська область, м. Тисмениця, вул. Липова 17а/14).

Ухвалою господарського суду Львiвської областi вiд 13.11.2015р. у 
справi №914/2441/15 арбiтражного керуючого Шутку Я.С. звiльнено вiд ви-
конання повноважень розпорядника майна ПАТ «Львiвська вугiльна 
компанiя», розпорядником майна ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя» при-
значено арбiтражного керуючого Постоленко Володимира Олексiйовича 
(18001, м. Черкаси, вул. Пушкiна 67, кв. 97). Постановою Вищого господар-
ського суду України вiд 18.10.2016р. у справi № 914/2441/15 скасовано 
Ухвалу Господарського суду Львiвського областi вiд 25.08.2015р. та поста-
нову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016р. у 
справi № 914/2441/15; справу № 914/2441/15 передано на розгляд до Гос-
подарського суду Львiвської областi в iншому складi суду.

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 16.12.2016р. (суддя 
Цiкало А.I.) поновлено провадження у справi про банкрутство 
ПАТ «Львiвська вугiльна компанiя»

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 02.08. 2018р. у 
справі № 914/2441/15 введено процедуру санації Публічного акціонерного 
товариства «Львівська вугільна компанія», керуючим санацією призначено 
тимчасово здійснюючого повноваження голови правління-генерального 
директора Публічного акціонерного товариства «Львівська вугільна компа-
нія» Постоленка Володимира Олексійовича. Повноваження посадової осо-
би визначені законодавством. У посадової особи емітента непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не було.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади: Т.з.п. голови правління- генерального ди-
ректора Постоленко Володимир Олексійович 

(ініціали та прізвище керівника) (підпис) 03.08.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІфАР» 
(іден. код 00204470), місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Березанська, 108, повідомляє, що 14 вересня 2018 року о 16.00 год. 
у приміщенні товариства за адресою: м. Ніжин, вул. березанська, 108, 
актовий зал №1, відбудуться річні загальні збори акціонерів. Реєстрація 
акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здійснюватися 
14  вересня 2018 року з 15.30 год. по 16.00 год. за місцем їх проведення. 
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує повноваження 
представника, оформлений відповідно до вимог законодавства. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде скла-
дено станом на 24 годину 10 вересня 2018 року. Перелік питань, включе-

них до порядку денного: 1. Обрання робочих органів загальних зборів (лі-
чильної комісії, голови та секретаря загальних зборів). 2. Припинення 
повноважень наглядової ради і одночасне обрання нового складу наглядо-
вої ради. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо питань включених до порядку денного: nifar.in.ua. З докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціо-
нери можуть ознайомитись за адресою: м. Ніжин, вул. Березанська, 108, 
кабінет № 3 у робочі дні з 09.00 до 15.00, а в день проведення загальних 
зборів – у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за ознайом-
лення – член наглядової ради Петренко В. І. Телефон для довідок: 
(04631)  4-11-81. 

Наглядова рада Товариства

Затверджено 
Рішенням Ліквідаційної комісії
Пайового венчурного недиверсифікованого 
закритого інвестиційного фонду «Геліодор»» 
Протокол №1 від «02» серпня 2018 року

Інформація щодо ліквідації 
ПАйОВОГО ВЕНчУРНОГО 

НЕдИВЕРСИфІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО 
ІНВЕСТИцІйНОГО фОНдУ «ГЕЛІОдОР», порядку та 

строку пред’явлення кредиторами вимог до нього
Ліквідаційна комісія Пайового венчурного недиверсифікованого закри-

того інвестиційного фонду «Геліодор» (код за ЄДРІСІ 23300210) надалі – 
Фонд, повідомляє, що 01 серпня 2018 року Загальними зборами учасників 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ »КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА» прийнято рішення про ліквідацію Фонду.

Заяви з вимогами кредиторів Фонду приймаються протягом 2-х місяців 
з дати публікації цього оголошення за адресою: 04050, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, буд.4, ТОВ «КУА-АПФ «ТРОЙКА ДІАОЛОГ УКРАЇНА», телефон для 
довідок (044) 207-37-60.

Голова Ліквідаційної комісії / директор 
ТОВ «КУА - АПф «ТРОйКА дІАЛОГ УКРАїНА»»       Овчаренко Г.О.

НОВИНИ
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НОВИНИ

долг будет списан.
Держатели евробондов и международные банки так-

же получат ценные бумаги, выплаты по которым будут 
привязаны к EBITDA «Интерпайпа». Украинские банки 
не получат соответствующих бумаг, в то же время у них 
будет меньшее списание долга.

Условия реструктуризации также предполагают нало-
жение на «Интерпайп» штрафа в размере $40 млн, если 
он допустит невыплату по новым евробондам или кре-
дитам перед международными банками.

«Интерпайп» намерен выплатить кредиторам суще-
ственное комиссионное вознаграждение при одобрении 
плана реструктуризации обязательств.

Советником должника выступает юрфирма Stephenson 
Harwood (Великобритания), кредиторов - международ-
ная Alvarez&Marsal и Allen&Overy (Великобритания).

Конвертация долга в акционерный капитал, как это 
обсуждалось в 2015 году, не планируется.

«Интерпайп» с 2012 года не обнародует финансовых 
результатов. В сообщении Reorg Research указывается, 
что в случае согласования сделки, соотношение его дол-
га к EBITDA снизится до 3,3, если исходить из EBITDA по 
итогам 2017 года на уровне $120 млн.

«Интерпайп» входит в десятку крупнейших в мире 
производителей бесшовных труб, является третьим по 
величине производителем цельнокатаных железно-
дорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: 
«Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод 
(НТЗ)», «Интерпайп Новомосковский трубный завод 
(НМТЗ)», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский 
Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Дне-
просталь» под брендом «Интерпайп Сталь».

Конечным собственником Interpipe Limited является 
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его се-
мьи.

В связи с падением финансовых показателей компа-
нии на фоне ухудшения отношений между Украиной и 
РФ, «Интерпайп» в июле 2015 года представил комитету 
кредиторов обновленный бизнес-план.

Немного ранее, в феврале 2015 года, компания до-
пустила дефолт по евробондам на $200 млн со сроком 
погашения в августе 2017 году, прекратив выплачивать 
проценты. Компания также прекратила обслуживать 
кредиты, запустив серию дефолтов.

Тогда же компания допускала реструктуризацию капи-
тала с целью снижения долговой нагрузки объемом  
$1 млрд.

По данным Reorg Research, один из кредиторов «Ин-
терпайпа» - VR Capital, с 2015 года находится с ТКК в 
судебных тяжбах, настаивая на ликвидации ее холдин-
говой структуры - Interpipe Limited.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОФІРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» 8

2. ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 7

3. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 8

4. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 9

5. ПАТ ДІВІ БАНК 9

6. АТ ДНІПРОАЗОТ 2

7. ТОВ КИЇВГУМА 8

8. ТОВ КУА - АПФ «ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА» (ПВНЗІФ «ГЕЛІОДОР») 10

9. ПАТ ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ 7

10. ПАТ ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ 10

11. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬБУД 8

12. ПРАТ НІФАР 10

13. ПРАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 2

14. ПРАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 9

15. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 6

16. АТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО 7

17. ПРАТ УКРОБ’ЄДНАННЯ «ЕКСПРЕС» 9

18. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 3

19. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 6
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18149
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
06.08.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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