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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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
12.06.2018  м. Київ  № 381

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів

За результатами проведеного аналізу та з урахуван-
ням постанови старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП 
СУ ФР ОВПП ДФС А. Замятіна від 21.05.2018, відповідно 
до листа від 21.05.2018 № 5717/9/28-10-23-07 (вх. 
№ 17977 від 21.05.2018) Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 13.06.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих АТ «ЗНВКІФ «Ай Пі Венчур» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 41000049) (далі − Цінні папери).

2. Виключити АТ «ЗНВКІФ «Ай Пі Венчур» з Переліку то-
вариств, яким на виконання постанови старшого слідчого з 
ОВС шостого ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС А. Замятіна від 
20.03.2018, винесеної в межах досудового розслідування 
по кримінальному провадженню № 32017100110000110 від 
20.12.2017, з 30.03.2018 зупинено внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів, затвердженому 
рішенням Комісії від 29.03.2018 № 180.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 

30370711) невідкладно з моменту отримання цього рі-
шення довести до відома депозитарних установ, що 
здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депо-
зитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до 
відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу 
та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційно-
го бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання.

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 12 червня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про затвердження Плану-графіка проведення заходів з відстеження результатив-
ності регуляторних актів Комісії на IІІ квартал 2018 року

прийнято рішення

2. Щодо погодження набуття істотної участі Байрацькою А. Д. у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ»

прийнято рішення

3. Щодо погодження набуття істотної участі Янжулою О. О. у професійному учаснику 
фондового ринку ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ»

прийнято рішення

4. Щодо погодження набуття істотної участі Крутікової К. С. у професійному учаснику 
фондового ринку ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ»

прийнято рішення

5. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПАТ «ЗНВКІФ «Українські ділові інвестиції», …)

прийнято рішення

6. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(АТ «ЗНВКІФ «Ай Пі Венчур»)

прийнято рішення

7. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЛ-ІНВЕСТ» від 
22.03.2018 № 220318-3 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 28.02.2018 № 67-ЦА-УП-Т

постанову про накладення 
санкції залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення
8. Про внесення змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2018 рік та плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

9. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження плану заходів щодо розвитку відкритих даних в Україні на 2018 - 2020 роки»

прийнято рішення
із зауваженнями

10. Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціо-
нерного товариства 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

11. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного 
товариства «ЧЕРНІГІВ-АВТО», що пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення

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 корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ «ЗАІР» (вул. Гри-
боєдова, 15, м. Ірпінь, Київська область, 08200, код за 
ЄДРПОУ: 20614164) на скасування реєстрації випуску ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «КоМПЛЕКС 
ВІдПоЧИНКУ «ЗАІР». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ «ЗАІР» від 29 жов-
тня 2010 року №566/10/1/10, видане Територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку в м. Києві та Київській області, анульовано — розпо-
рядження № 165-КФ-С-А від 11 червня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 

10.11.2015 №1843, зі змінами, та Наказу Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 18 грудня 2009 № 1195 
у відношенні ПАТ «Краматорський завод «Кондиціонер» (код 
за ЄДРПОУ: 05762559). У розпорядженні №126-КФ-С-А від 
27 квітня 2018 року допущено описку, а саме: замість «Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Краматорський 
завод «Кондиціонер» (код за ЄДРПОУ: 05762559) від 
24.01.2011 року №8/05/1/11, видане Донецьким територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, анулювати», надруковано: «Свідоцтво про ре-
єстрацію випуску акцій ПАТ «Краматорський завод 
«Кондиціонер» (код за ЄДРПОУ: 05762559) від 23.01.2011 
року №8/05/1/11, видане Донецьким територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анулювати». Враховуючи викладене та керуючись рішен-
ням Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та п. 9 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами). Виправлено описку у розпорядженні  
№ 126-КФ-С-А від 27 квітня 2018 року, винесеному у від-
ношенні ПАТ «Краматорський завод «Кондиціонер» — роз-
порядження № 126-КФ-С-/оВ від 12 червня 2018 року.

13.06.2018 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.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"ЗАПоРIжТРАНСФоРМАТоР"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(061)270-39-00 (061)270-30-83

5. Електронна поштова 
адреса

irina.shapovalova@ztr.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
07.06.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є 
внесення змiн до договору поруки. Вартiсть правочину: 860840,93 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 18,56%. 
Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту 
ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, право-
чини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх 
предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.06.2018
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ГоТЕЛЬ «ГРАдЕЦЬКИй»

2. Код за ЄДРПОУ: 14231468
3. Місцезнаходження: 14005, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 68
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 44526 (04622) 44526
5. Електронна поштова адреса: hotel.gradetskіy@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14231468.at.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
АТ «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ», код за ЄДРПОУ 14231468, надалі Това-

риство, повідомляє, що 08.06.2018р. «фізична особа» повідомила про на-
буття нею 07.06.2018р. права власності на пакет простих іменних акцій 
Товариства в розмірі 45.5113 % від загальної кількості акцій. Розмір пакету 
акцій до набуття – 0.0000 %.

АТ «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ», код за ЄДРПОУ 14231468, надалі Това-
риство, повідомляє, що 08.06.2018р. «фізична особа» повідомила про на-
буття нею 07.06.2018р. права власності на пакет простих іменних акцій 
Товариства в розмірі 13.3692 % від загальної кількості акцій. Розмір пакету 
акцій до набуття – 0.0000 %.

АТ «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ», код за ЄДРПОУ 14231468, повідом-
ляє, що 08.06.2018р. «фізична особа» повідомила про зміну 07.06.2018р. 
розміру частки акціонера у загальній кількості акцій з 28.5603 % до 
0.0000 %.

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

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

2. директор Глек Вадим Петрович (підпис) М.П. 12.06.2018

ПоВІдоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
«СЛоВ’ЯНСЬКИй ЗАВод 
«ТоРЕЛАСТ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00300363

3. Місцезнаходження емітента 84112 Донецька область 
м. Слов'янськ вул. Пiд'їзна, 3

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06262)27912

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

torelast@slav.dc.ukrtel.net 

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

torelast.com.ua

7. Вид особливої інформації відпо-
відного до вимог глави 1 розділу IІI. 

Зміна типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «СЛоВ'ЯНСЬКИй 

ЗАВод «ТоРЕЛАСТ» від 24.04.2018 р. з метою приведення дiяльностi 
Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства було прийня-
то рiшення про змiну типу товариства.

Державну реєстрацiю відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР здiйснено 11.06.2018 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ»,

Повне найменування акціонерного товариства після зміни- ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ».

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Директор     _________    Смірнов Олександр Леонідович
               М.П. (підпис)        (ініціали та прізвище керівника)  12.06.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«АГРЕГАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00238629
3. Місцезнаходження: 84105 м.Слов'янськ вул.Вiдродження, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс (06262) 38156 (06262) 29853
5. Електронна поштова 
адреса: lilia.prijmak@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується 
емітентом для розкриття 
інформації agregat.pat.ua
7. Вид особливої інформації 
відповідного до вимог глави 1 
розділу IІI. Зміна типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ » Агрегат » від 

24.04.2018 р. з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть 
до вимог чинного законодавства було прийнято рiшення про змiну типу 
товариства.

Державну реєстрацiю відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР здiйснено 11.06.2018 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРЕГАТ».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни- ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРЕГАТ».

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

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

Голова Правлiння _________               Кондратьєв А.К. 
                      (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 12.06.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №112, 14 червня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
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 зміну типу акціонерного товариства

№ з/п дата 
вчинення дії

Повне найменування 
акціонерного товари-

ства до зміни

Повне найменування 
акціонерного товари-

ства після зміни
1 2 3 4
1 07.06.2018 Акцiонерна компанiя 

"Харкiвобленерго"
Акцiонерне товариство 

"Харкiвобленерго"

Позачерговими загальними зборами акціонерів АК «Харківобл-
енерго», які були проведені 30 травня 2018 року (протокол № 27), у 
зв’язку з виділом з АК «Харківобленерго» (надалі – Товариство) ново-
го акціонерного товариства – електропостачальника (ПрАТ «Харків-
енергозбут»), прийняте рішення внести зміни до Статуту Товариства 
шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та змінити 
найменування Товариства на Акціонерне товариство «Харківобл-
енерго».

07.06.2018 внесено запис до Єдиного державного реєстру про дер-
жавну реєтрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, про що 11.06.2018 АТ «Харків-
обленерго» отримано відомості з Єдиного державного реєстру підпри-
ємств та організацій України (ЄДРПОУ).

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ХАРКІВобЛЕНЕРГо»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
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 зміну складу посадових осіб емітента
У зв`язку із виділом з АК «Харківобленерго» (надалі - Товариство) нового 

акціонерного товариства – електропостачальника (ПрАТ «Харківенергоз-
бут»), прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів АК «Харків-
обленерго», які були проведені 30 травня 2018 року (протокол № 27), рішення 
щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту То-
вариства в новій редакції, якою не передбачена Ревізійна комісія Товариства, 
зміненням найменування Товариства на Акціонерне товариство «Харків-
обленерго» та отриманням Товариством 11.06.2018 відомостей з Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), припиня-
ються повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi, а саме:

- Фонду державного майна України (член Ревiзiйної комiсiї Товариства) - 
акцiонер Товариства, юридична особа, код ЄДРПОУ: 00032945. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Володiє часткою у розмiрi 65,00 % у ста-
тутному капiталi Товариства. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Обраний до складу Ревiзiйної комiсiї 05.08.2016. 

Вiдповiдно до Наказу Фонду державного майна України вiд 19.03.2018 
№ 415 уповноважено на представництво iнтересiв Фонду державного 
майна України (надалi - ФДМУ) у складi ревiзiйної комiсiї Товариства Гусє-
ву Свiтлану Вiкторiвну. До складу ревiзiйної комiсiї Товариства обрана, як 
представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ, що володiє 
часткою у розмiрi 65,00% статутного капiталу Товариства. До складу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства ФДМУ обрано (акцiонер Товариства, юри-
дична особа, код ЄДРПОУ 00032945) рiчними загальними зборами 
акцiонерiв АК «Харкiвобленерго» (протокол № 24 вiд 19.04.2017).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має; 

- Новоторової Свiтлани Олександрiвни (член Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статут-
ному капiталi Товаритсва не володiє. Непогашеної (незнятої) судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї 
перебувала з 05.08.2016; 

- Герасименко Ганни Станiславiвни (член Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Володiє 1 акцiєю у 
статутному капiталi Товариства, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi 
акцiй. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 05.08.2016; 

- Жупiй Олени Олександрiвни (член Ревiзiйної комiсiї Товариства) - 
представника акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державно-
го майна України, що володiє часткою у розмiрi 65,00% статутного капiталу 
Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної (незнятої) 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї перебувала з 05.08.2016;

- Мережки Свiтлани Олександрiвни (член Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства) - представника акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду 
державного майна України, що володiє часткою у розмiрi 65,00% статут-
ного капiталу Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 05.08.2016.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальн івідомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)733-30-58 731-50-66
5. Електронна поштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко вовикористовується

емітентом для розкриття інформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно рішення Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО  ШАХТАРЯ» вiд
12.06.2018 р. (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО
ШАХТАРЯ» вiд 12.06.2018 р.), з числа членів Наглядової ради Товариства
обрано Голову Наглядової ради Товариства – Сахарука Дмитра
Володимировича (Паспорт серiї СА № 027208 виданий 02.09.1995 р.
Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi) – представника
акціонера Товариства DTEK ENERGY B.V., Нiдерланди (з обмеженням
повноважень), мiсцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B,
Level 15, оф. Grid TB-15-046/089, Amsterdam, TheNetherlands, 1077XX,
iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру
країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
дiяльностi – 34334895. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Термiн, на
який обрано посадову особу – з 12.06.2018 р. до моменту прийняття
рiшення про припинення повноважень особи Загальними зборами
акцiонерiв Товариства, або до моменту вiдкликання особи акцiонером
Товариства DTEK ENERGY B.V., iнтереси якого вiн представляє. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - 05.2011 -
08.2014 р.р. - Директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля
перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»); 08.2014 – 10.2017 р.р. –
Виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; з 28.10. 2016 р. по
теперiшнiй час – Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». 

III. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковальчук О.М. 13.06.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛО-
МОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 11.06.2018 ро-

ку, прийнято рiшення про надання згоди на укладання наступних значних
правочинів:

1. Договору №28/18 від 11.06.2018р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ
32036829) на  бетонні роботи в рамках проекту з будівництва розподіль-
ного центру продукції (металопрокату)  на загальну суму, яка не може пе-
ревищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), у т.ч.
ПДВ-8 333 333,33 грн. Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фi-
нансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 29,14 вiдсоткiв.

2. Додаткової угоди №1 до Договору поставки №23 від 02.04.2018 року,
укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЛОТОС" (код ЄДРПОУ
24241659), згідно якої загальна сума за Договором не повинна перевищу-
вати 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок),  у т.ч. ПДВ-
8 000 000,00 грн.  Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнан-
сової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 27,97 вiдсоткiв.

3. Додаткової угоди №10/1 до Договору  №75/17 від 21.12.2017 року, ук-
ладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕ-
ТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829), згідно якої загальна сума за До-
говором не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільй-
онів  гривень 00 копійок),  у т.ч. ПДВ-25 000 000,00 грн.  Вартiсть активiв
ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017
року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є
предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 87,41 вiдсоткiв. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не перед-
баченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

Директор О.М.Ботюк
12.06.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ТоВАРИСТВо З обМЕжЕ-
НоЮ ВIдПоВIдАЛЬНIСТЮ «РУШ» 

2. Код за ЄДРПОУ 32007740
3. Місцезнаходження 49055, мiсто Днiпро, проспект Кiрова, будинок 104А
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 787-33-44 (056) 787-34-55 

(056) 787-33-42
5. Електронна поштова адреса sgudakova@eva.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.eva.ua/about/targets/
informatsiya-emitenta

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«РУШ» (далi – Товариство) (протокол № 12/18 вiд 12.06.2018 р.) прийнято 
рiшення про виключено зi складу дирекцiї Заступника Генерального директо-
ра з комерцiйних та маркетингових питань Товариства Смiрнової Галини 
Василiвни в зв’язку з її звiльненням за власним бажанням з 12.06.2018 р.:

- згоду на розкриття паспортних даних не надано;- непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi, немає.

- частка в статутному капiталi Товариства, якою володiє зазначена 
особа - 0 % (не володiє). 

- строк, протягом якого вказана особа перебувала на посадi – 6 рокiв 
4 мiсяцi 12 днiв.

Будь якої iншої особи на посаду Заступника Генерального директора з 
комерцiйних та маркетингових питань замiсть звiльненої особи не призна-
чено (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 Генеральний директор Шищук Олексiй 
Анатолiйович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)12.06.2018(дата)

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: АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-

РИСТВо «АСВIо бАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09809192
3. Місцезнаходження: 14000 м.Чернiгiв, вул.Преображенська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 616-027, (0462) 616-029
5. Електронна поштова адреса: elena.khudijash@asviobank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://www.asviobank.ua/
informacija-dlja-oznajomlennja.html

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
типу акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
23 квiтня 2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Банку було прий-

нято рiшення про змiну типу Банку з публiчного акцiонерного товари-
ства та приватне акцiонерне товариство та змiну найменування Банку 
у зв’язку iз змiною його типу (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв 
Банку №1-2018 вiд 23 квiтня 2018 р.). Дата державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - 
пiдприємцiв та громадських формувань - 12.06.2018р. Повне офiцiйне 
найменування Банку до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АСВІО БАНК». Повне офiцiйне найменування Банку пiсля 
змiни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК».

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  Воїнова Л.А.
13.06.2018

 Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ВIТАМIНИ»
2. Код за ЄДРПОУ 00480968
3. Місцезнаходження 20300, м. Умань, Ленiнської Iскри, 31
4. Міжміський код, телефон та факс (04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25
5. Електронна поштова адреса plan@vitaminy.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://www.vitaminy.com.ua/
ua/news/1528805829

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

II. Текст повідомлення
З 11.06.2018 р. припинено повноваження головного бухгалтера 

Капштик Iрини Миколаївни, у зв'язку з тимчасовою вiдсутнiстю, 
пов'язанною з вiдпусткою по вагiтностi i пологам. Пiдстава припинен-
ня повноважень - наказ генерального директора ПАТ «ВIТАМIНИ» 
№259- п вiд 11.06.2018 р. На посадi головного бухгалтера перебува-
ла з 2012 року. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних особи не надано. Особа судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має.

З 11.02.2018 р. (на час вiдпустки по вагiстностi i пологам головно-
го бухгалтера) покласти виконання обов'язкiв за посадою головного 
бухгалтера на заступника головного бухгалтера Тимощук Любов 
Петрiвну. Пiдстава набуття повноважень - наказ генерального ди-
ректора ПАТ «ВIТАМIНИ» №259-п вiд 11.06.2018 р. Акцiями товари-
ства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не на-
дано. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має.

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

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

Генеральний директор Герасимчук I.П. 11.06.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.  
I. Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: Приватне акціо-
нерне товариство «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ».2. Код за ЄДРПОУ: 
00275889.3. Місцезнаходження:01013 м.Київ,Деревообробна,5,4. Між-
міський код, телефон та факс.(044) 285-04-66.5.Електронна поштова 
адреса:ukrlespromopttorg@citiustele.com.6.Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет: ukrlespromopttorg.mbk.biz.ua. 7. Вид особливої інформації:Зміна 
складу посадових осіб емітента. II.Текст повідомлення.Повноваження 
фізичної особи Грищенко Віра Андріївна, яка займала посаду Ревізор 
акціонерного товариства, припинено.Перебувала на посаді з 
02.07.2001р.Рішення про припинення повноважень прийнято згідно рі-
шення акціонера – одноосібного власника 100 % акцій Товариства (Про-
токол- рішення від 12.06.2018 р.) в зв’язку із закінченням терміну повно-
важень Ревізора акціонерного товариства та переобранням на наступний 
термін. Повноваження фізичної особи Лисенко Тетяна Сергіївна, яка зай-
мала посаду Член Ревізійної комісії, припинено.Перебувала на посаді  
з 24.03.2010р.Рішення про припинення повноважень прийнято згідно рі-

шення акціонера – одноосібного власника 100 % акцій Товариства (Про-
токол- рішення від 12.06.2018 р.). Нікого не обрано на посаду замість 
особи, повноваження якої припинено,в зв’язку із приведенням складу 
органів управління у відповідність до положень Статуту Товариства.Фі-
зична особа Грищенко Віра Андріївна обрана на посаду Ревізор акціо-
нерного товариства. Термін повноважень: до наступних загальних збо-
рів товариства. Інші посади:Заступник головного бухгалтера Товариства. 
Рішення про обрання прийнято згідно рішення акціонера – одноосібного 
власника 100 % акцій Товариства (Протокол- рішення від 12.06.2018 р.). 
в зв’язку з необхідністю обрання Ревізора акціонерного товариства. Усі 
посадові особи не володіють часткою в статутному капіталі емітента 
(пакетом акцій емітента),непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають, та не надали згоди на розкриття паспортних даних.
III.Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.Генеральний директор Галахін Андрій 
Костянтинович.12.06.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРЛIСПРоМоПТТоРГ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальн івідомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)733-30-58 731-50-66
5. Електронна поштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко вовикористовується

емітентом для розкриття інформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно рішення Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО  ШАХТАРЯ» вiд
12.06.2018 р. (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО
ШАХТАРЯ» вiд 12.06.2018 р.), з числа членів Наглядової ради Товариства
обрано Голову Наглядової ради Товариства – Сахарука Дмитра
Володимировича (Паспорт серiї СА № 027208 виданий 02.09.1995 р.
Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi) – представника
акціонера Товариства DTEK ENERGY B.V., Нiдерланди (з обмеженням
повноважень), мiсцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B,
Level 15, оф. Grid TB-15-046/089, Amsterdam, TheNetherlands, 1077XX,
iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру
країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
дiяльностi – 34334895. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Термiн, на
який обрано посадову особу – з 12.06.2018 р. до моменту прийняття
рiшення про припинення повноважень особи Загальними зборами
акцiонерiв Товариства, або до моменту вiдкликання особи акцiонером
Товариства DTEK ENERGY B.V., iнтереси якого вiн представляє. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - 05.2011 -
08.2014 р.р. - Директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля
перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»); 08.2014 – 10.2017 р.р. –
Виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; з 28.10. 2016 р. по
теперiшнiй час – Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». 

III. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковальчук О.М. 13.06.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛО-
МОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 11.06.2018 ро-

ку, прийнято рiшення про надання згоди на укладання наступних значних
правочинів:

1. Договору №28/18 від 11.06.2018р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ
32036829) на  бетонні роботи в рамках проекту з будівництва розподіль-
ного центру продукції (металопрокату)  на загальну суму, яка не може пе-
ревищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), у т.ч.
ПДВ-8 333 333,33 грн. Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фi-
нансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 29,14 вiдсоткiв.

2. Додаткової угоди №1 до Договору поставки №23 від 02.04.2018 року,
укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЛОТОС" (код ЄДРПОУ
24241659), згідно якої загальна сума за Договором не повинна перевищу-
вати 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок),  у т.ч. ПДВ-
8 000 000,00 грн.  Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнан-
сової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 27,97 вiдсоткiв.

3. Додаткової угоди №10/1 до Договору  №75/17 від 21.12.2017 року, ук-
ладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕ-
ТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829), згідно якої загальна сума за До-
говором не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільй-
онів  гривень 00 копійок),  у т.ч. ПДВ-25 000 000,00 грн.  Вартiсть активiв
ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017
року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є
предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 87,41 вiдсоткiв. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не перед-
баченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

Директор О.М.Ботюк
12.06.2018 р.
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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 акцiонерне товариство 
"Мандарин Плаза"

2. Код за ЄДРПОУ 30675610
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул.Басейна, буд.6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)230-95-94 (044)230-95-91

5. Електронна поштова 
адреса

mandarin2@emitents.net.ua

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

mandarin2.emitents.net.ua

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

II. Текст повідомлення
1) Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що 

перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв 
таке рiшення- 07.06.2018 р., Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАНДАРИН ПЛАЗА» 
(далi – Рiшення) прийнято одноосiбно єдиним акцiонером Емiтента - При-
ватною акцiонерною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стадсiс 
АБ» (Stadsis АВ), яка є юридичною особою за законодавством Швецiї 
(Рiшення №5/18 вiд 07.06.2018 року)

2) Вид, тип - облiгацiї iменнi вiдсотковi незабезпеченi (серiя F)
3) Кiлькiсть та сума цiнних паперiв - 1 650 000 (один мiльйон шiстсот 

п’ятдесят тисяч) штук, 1 650 000 000,00 (один мiльярд шiстсот п’ятдесят 
мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. 

4) Спосiб їх розмiщення - публiчний
5) Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй буде прово-

диться Емiтентом без залучення андеррайтера, через органiзатора торгiвлi. 
В перiод первинного розмiщення особа(особи), яка бажає придбати цiннi 
папери (довiритель) звертається до торгiвця цiнними паперами (повiрений), 
з числа тих, якi зареєстрованi на ПАТ «Українська бiржа», i надає йому 
письмове замовлення на купiвлю облiгацiй у перiод укладання договорiв з 
першими власниками. Повiрений зобов’язується придбати зазначенi в 
договорi цiннi папери для Довiрителя в термiн та на умовах зазначених в 
дорученнi. Право власностi на придбанi цiннi папери пiдтверджується ви-
пискою з рахунку у цiнних паперах власника. Рахунок у цiнних паперах По-
купець повинен вiдкрити в обранiй ним депозитарнiй установi. Надане за-
мовлення на купiвлю облiгацiй вважається гарантiєю Покупця придбати 
визначену кiлькiсть облiгацiй.

6) Рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом додаткового ви-
пуску акцiй не приймалося

7) Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних 
паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних 
паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу 
емiтента на дату прийняття цього рiшення- 7603,69 %

8) Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються:

Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- право купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї 

на вторинному ринку цiнних паперiв пiсля дати реєстрацiї в 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про ре-
зультати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю ви-
пуску облiгацiй;

- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi стро-
ку їх погашення;

- право надати облiгацiї Емiтенту для викупу вiдповiдно до умов їх 
емiсiї;

- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих 
вiдсоткiв на номiнальну вартiсть 

облiгацiй вiдповiдно до умов їх емiсiї;
- надавати облiгацiї в заставу;
- право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному зако-

нодавству України.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi 

Емiтентом.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у 

порядку, визначеному чинним законодавством України.
Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на раху-

нок власника у цiнних паперах, вiдкритий власником у депозитарнiй 
установi, та пiдтверджується випискою з цього рахунку. 

9) Спосiб оплати цiнних паперiв:
Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється у 

нацiональнiй валютi України – гривнi шляхом внесення готiвкових коштiв 
через банкiвськi установи та/або шляхом перерахування безготiвкових 
коштiв.Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок 
коштiв, що знаходяться у їх розпорядженнi пiсля сплати податкiв та 
iнших обов’язкових платежiв; фiзичними особами – за рахунок власних 
коштiв.Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється шляхом перерахуван-
ня повної вартостi облiгацiй на поточнiрахунки Емiтента в нацiональнiй 
валютi Українi – гривнi 26007010000781 в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК», МФО 380366 та № 26006438179 в АТ «Райфайзен Банк Аваль», 
МФО 380805.

10) Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання 
отриманих коштiв:

Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй будуть 
спрямованi в повному обсязi на здiйснення господарської дiяльностi 
Емiтента, а саме:

- 31,29% коштiв, що становить 516 346 618,93 (п’ятсот шiстнадцять 
мiльйонiв триста сорок шiсть тисяч шiстсот вiсiмнадцять грн. 25 коп.) гри-
вень будуть використанi на погашення основної суми боргу по: Кредитному 
договору № 012/02-01/094 вiд 04.05.2006 року, що укладений мiж Емiтентом 
та АТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумi 72 107 091,41 гривень; Кредитному 
договору №010/02-01/108 вiд 18.05.2006 року, що укладений мiж Емiтентом 
та АТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумi 19 762 371,36; Договору № 47/11 
вiд 14.03.2011 року, що укладений мiж Емiтентом та ПАТ «Кредит Європа 
Банк» у сумi 424 477 156,16 гривень. 

- 27,91% коштiв, що становить 460 561 653,60 (чотириста шiстдесят 
мiльйонiв п’ятсот шiстдесят одна тисяча шiстсот п’ятдесят три грн. 60 коп.) 
гривень будуть використанi на проведення розрахункiв та погашення 
заборгованостей по договорам позики: №17/03-2017 вiд  
17.03.2017 року, що укладений мiж Емiтентом та ТОВ «IНВЕСТБУД ГА-
РАНТ» у сумi 450 147 653,60 гривень; №140617-01 вiд 14.06.2017 року, 
що укладений мiж Емiтентом та ТОВ «КОВЧЕГ» у сумi 10 414 000,00 
гривень 

- 0,72% коштiв, що становить 11 802 375,99 (одинадцять мiльйонiв 
вiсiмсот двi тисячi триста сiмдесят п’ять грн. 99 коп.) гривень будуть 
використанi на проведення розрахункiв та погашення заборгованостей 
по Додатковiй угодi №1 вiд 07.03.17р. до Угоди №2 про замiну сторiн в 
договорi вiд 01.06.2016р., що укладений мiж Емiтентом та ТОВ «ТРЦ 
ЛАВИНА».

- 7,32% коштiв, що становить 120 728 320,00 (сто двадцять мiльйонiв 
сiмсот двадцять вiсiм тисяч триста двадцять грн.. 00 коп.) гривень будуть 
використанi на проведення розрахункiв та погашення заборгованостей по 
договорам купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ-2382/15 вiд 03.12.2015р.; 
№БВ-582/15 вiд 31.03.2015р.; №БВ-838/15 вiд 27.04.2015р.; №БВ-857/15 
вiд 28.04.2015р.; №БВ-970/15 вiд 27.05.2015р., що укладенi мiж Емiтентом 
та ПАТ «ЗНВКIФ «РЕНТАЛ».

- 32,76% коштiв, що складає 540 561 031,48 (п’ятсот сорок мiльйонiв 
п’ятсот шiстдесят одна тисяча тридцять одна грн. 48 коп.) гривень, будуть 
використанi Емiтентом на проведення ремонтних робiт по модернiзацiї 
iнженерних систем у власних об’єктах комерцiйної нерухомостi та паркiнгу, 
з яких:

- 435 835 168,83 (чотириста тридцять п’ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять 
п’ять тисяч сто шiстдесят вiсiм грн. 83 коп.) гривень, будуть спрямованi на 
закупiвлю iнженерного обладнання для власних об’єктiв комерцiйної 
нерухомостi.

- 104 725 862,65 (сто чотири мiльйона сiмсот двадцять п’ять вiсiмсот 
шiстдесят двi грн. 65 коп.) гривень, будуть спрямованi на роботи з 
модернiзацiї iнженерних систем.

11) Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй прийнято одноосiбно 
єдиним акцiонером Емiтента (Рiшення №5/18 вiд 07.06.2018 року)

12) Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - 
Конвертацiя облiгацiй в акцiї не передбачається.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня
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 Чернiцький Олександр Юрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 11.06.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“МАНдАРИН ПЛАЗА”
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ОДЕСАГАЗ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03351208

3. Місцезнаходження емітента 65003 м.Одеса Одарiя, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(048) 705 36 80 705 36 96

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

akzii@odgaz.odessa.ua

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

odgaz.odessa.ua

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

2. Текст повідомлення
Члена правлiння Герасименко Вiталiя Олександровича (не дала згоди 

на розкриття паспортних даних) звiльнено 12.06.2018 р.(дата вчинення дiї 
12.06.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 24.05.2018р. Рiшення прийнято Наглядовою радою. 
Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. Пiдстава рiшення: особиста 
заява Герасименко Г.В.

Члена правлiння Ладигу Максима Валентиновича (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) призначено 12.06.2018 р.(дата вчинення 
дiї 12.06.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який при-
значено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi  
5 рокiв: начальник служби врізання, підключення та контролю зварю-
вання, заступник начальника служби врізання, підключення та контр-
олю зварювання, начальник виробничо -технічного відділу, в.о. голов-
ного інженера, головний інженер. Рiшення прийнято Наглядовою 
радою. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. Пiдстава рiшення: 
згода на обрання.

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 ____________ Мiтюченко Iгор Вадимович
   М.П.

ПУбЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “одЕСАГАЗ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1. Загаль-
ні відомості:Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне това-
риство «Пересувна механiзована колона №9»; Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента: 01351078; Місцезнаходження емітента: 12500 
Житомирська обл., м.Коростишiв вул.Шевченко 14; Міжміський код, те-
лефон та факс емітента: (04130) 3-60-42; Електронна поштова адреса 
емітента: pmk9@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://pmk9.emit.in.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну 
складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення:12.06.2018 р. автоматично без прийняття 
рiшення в зв»язку iз закiнченням термiну перебування на данiй посадi та 
закiнченням термiну повноважень відбулись наступні зміни:Повноваження 
Голови наглядової ради Дiдкiвського Валерiя Францовича (не дава зго-
ди на розкриття паспортних даних) припиненi 12.06.2018 р. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 75.25100% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi з 12.06.2015 р. Повноваження Члена на-
глядової ради Онищука Вiктора Валентиновича (не дав згоди на роз-
криття паспортних даних) припинено 12.06.2018 р. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.40198% Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 12.06.2015 р. Повноваження Члена наглядової ради 
Молчанiвського Iгора Андрiйовича (не дав згоди на розкриття паспорт-
них даних) припинено 12.06.2018 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.34455% Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 12.06.2015 р. Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Козянчук 
Iрини Василiївни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припи-
нено 12.06.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.25238% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 12.06.2015 р. 
Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Тарнак Людмили Миколаївни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 12.06.2018 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.28713% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - з 12.06.2015 р. На дані посади замiсть 
звільнених осіб нiкого не обирали, так як загальнi збори акцiонерiв не 
скликались i не проводились.

3. Підпис: Голова правлiння Дiдкiвська Свiтлана Петрiвна, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 13.06.2018 р

ПУбЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗоВАНА КоЛоНА №9»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів

Приватне акціонерне товариство «одяг.» (Код ЄДРПОУ 01554249 
місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8 далі То-
вариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 2 липня 2018 року о 10.00 год у 
кабінеті ПрАТ «Одяг.» за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 2 липня 2018 
року з 9 год. 00 хв. до 9 год.45 хв., за місцем їх проведення. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: станом на 24 годину - 23 червня 2018 року.

Проект порядку денного :
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів.
3. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів 

із заінтересованістю
Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів 

до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів 
в робочі дні з 9 до 12 години за місцезнаходженням Товариства в кабінеті 

ПрАТ «Одяг.», а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Пер-
ший заступник Генерального директора Антонів Надія Романівна 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати 
документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі загальних 
зборах акціонерів, оформлену у відповідності до законодавства України. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування по кожно-
му питанню порядку денного. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. 
Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України «Про 
акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень з питань порядку денного : www. odyah.pat.ua довідки 
за тел. (0342) 566655

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«одЯГ.»
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Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного 
права на придбання розміщуваних акціонерним товариством 

акцій 
Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 23 квітня 

2018 року, прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіта-
лу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» шля-
хом приватного розміщення додаткових акцій ПАТ «АСВІО БАНК» існу-
ючої номінальної вартості, за рахунок додаткових внесків. Загальні 
кількість і номінальна вартість розміщуваних акцій: 600 000 000 
(шістсот мільйонів) штук простих іменних акцій загальною номінальною 
вартістю на 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок). 
Номінальна вартість однієї акції, що випускаються: 0,10 грн. (нуль 
гривень 10 копійок). Ціна розміщення (продажу) однієї акції під час 
приватного розміщення акцій з наданням акціонерам переважного 
права на придбання акцій: Акції додаткової емісії ПАТ «АСВІО БАНК» 
розміщуються (оплачуються) за ціною 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) 
кожна.

Приватне розміщення акцій ПАТ «АСВІО БАНК» (надалі також Банк 
або Товариство) здійснюється шляхом безпосередньої пропозиції акцій 
виключно акціонерам ПАТ «АСВІО БАНК», що є акціонерами станом на 
дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом 
приватного розміщення акцій, тобто станом на 23.04.2018 року. Усі акціо-
нери Товариства мають рівне переважне право на придбання простих 
акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці 
належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій 
станом на 23.04.2018 року. Дата початку реалізації переважного права – 
23 липня 2018 року. Дата закінчення реалізації переважного права –  
10 серпня 2018 року (включно). 

З метою реалізації переважного права, акціонер повинен:
1. Подати Товариству письмову заяву про придбання акцій.
Строк, протягом якого акціонером подається заява – з 23.07.2018 

року по 10.08.2018 р. (включно). 
Заява на придбання акцій (реалізацію переважного права) надається 

акціонером (його представником) протягом зазначеного періоду, у робо-
чі дні, з 09.00 год. до 16.00 год. 

У заяві акціонером зазначається відповідна кількість акцій (не більш 
ніж пропорційна частці належних акціонеру простих акцій у загальній 
кількості простих акцій Товариства станом на 23.04.2018 року), на які 
акціонер бажає реалізувати переважне право. Пропорційна кількість ак-
цій прораховується як кількість акцій, пропорційна частці акціонера в 
загальній кількості простих акцій станом на 23.04.2018 року, прорахова-
на від загальної кількості простих акцій що розміщуються.

Пропорційна кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реа-
лізації ним свого переважного права, розраховується за формулою:

 , де
А – кількість простих акцій, яку може придбати акціонер під час реа-

лізації ним свого переважного права, штук;
В – кількість простих акцій, належна акціонеру станом на 23.04.2018 

року, штук;
600 000 000 - загальна кількість простих акцій, запропонованих до 

розміщення, штук;
3 000 000 000 – загальна кількість простих акцій у статутному капіта-

лі Товариства станом на 23.04.2018 року, штук.
Кількість акцій, яку бажає придбати акціонер під час реалізації ним 

свого переважного права, в разі якщо вона не є цілим числом, округля-
ється до цілого числа за арифметичними правилами. 

Акціонером може бути подана заява на придбання меншої кількості 
акцій, ніж та, яку він може придбати під час реалізації свого переважного 

права, але не більш ніж пропорційна частці акціонера в статутному капі-
талі Товариства станом на 23.04.2018 року.

Заява складається на ім’я уповноваженої з розміщення особи емітен-
та – Голови Правління ПАТ «АСВІО БАНК» пані Воїнової Людмили Анато-
ліївни - у довільній формі, але з обов’язковим зазначенням кількості акцій, 
яку бажає придбати особа та наступної інформації про акціонера:

- для юридичних осіб - резидентів: повне найменування; ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ;

- для юридичних осіб – нерезидентів: країна реєстрації та ідентифі-
каційний код, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в 
країні, в якій зареєстровано її головний офіс (ідентифікаційний код з тор-
говельного, банківського, судового реєстру, або інше);

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів у 
разі наявності); паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує 
особу відповідно до вимог законодавства; ідентифікаційний номер платни-
ка податків (вказується для резидентів у разі наявності); дата народження. 

Всі заяви надаються акціонерами особисто за місцезнаходженням  
ПАТ «АСВІО БАНК» - Україна, 14000, м. Чернiгiв, вул. Преображенська, 2.

Заяви, надані не в межах встановленого строку не розглядаються.
Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим 

представником фізичної особи. Заява від юридичної особи підписується 
керівником або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою 
юридичної особи (у разі її наявності). 

У разі подання заяви представником акціонера, до заяви обов’язково 
додаються оригінали (або засвідчені у відповідності до вимог законо-
давства України копії) документів, що підтверджують повноваження та-
кого представника відповідно до чинного законодавства.

Перерахувати на рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорів-
нює вартості цінних паперів, що акціонером придбаваються відпо-
відно до поданої заяви. Згідно із поданою акціонером заявою на при-
дбання акцій (реалізацію переважного права), акціонер зобов’язаний 
перерахувати кошти на рахунок ПАТ «АСВІО БАНК» (для юридичних та 
фізичних осіб) у сумі вартості акцій, що ним придбаваються (відповідно 
до встановленої ціни розміщення акцій). На підставі поданої заяви кош-
ти акціонером повинні бути сплачені та зараховані на рахунок Банку від 
дати подання заяви до 16.00 години 10.08.2018 року.Перерахування ко-
штів здійснюється у національній валюті України (гривні). Кошти можуть 
перераховуватись лише з власних поточних рахунків юридичними осо-
бами та фізичними особами у безготівковій формі та вноситись фізични-
ми особами в готівковій формі. Здійснення оплати за акції іншими мате-
ріальними цінностями ніж грошовими коштами - не передбачено. 
Вартість акцій виражається у гривнях. З метою проведення оплати 
під час реалізації переважного права, акціонери зобов’язані внести 
(перевести) кошти на рахунок у національній валюті України (гривні)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» 
№ 50040822000701, код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489; з призначен-
ням платежу «внесок до статутного капіталу ПАТ «АСВІО БАНК», згідно 
протоколу загальних зборів акціонерів № 1-2018 від 23.04.2018 р., за 
акції прості іменні, без ПДВ». Кошти вносяться у розмірі 100% вартості 
акцій, які бажає придбати особа. Фактом оплати за акції вважається 
лише зарахування в межах вказаного терміну на наведений рахунок 
Банку 100% вартості акцій, заявлених до придбання. Особи, оплата від 
яких на рахунок Банку надійшла з будь-яких причин з порушенням умов 
та термінів оплати, не вважаються такими, що придбали акції, при цьому 
письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних паперів 
таким акціонерам не надається. У випадку порушення особою, що ба-
жає придбати акції під час переважного права, термінів та умов оплати 
за акції, Банк має право реалізувати дані акції іншим акціонерам під час 
другого етапу укладання договорів з першими власниками. Кількість ак-
цій, нереалізованих протягом реалізації акціонерами свого переважного 
права прораховується з урахуванням неоплачених акцій. 

ПУбЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АСВІо бАНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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особлива інформація емітента

ПУбЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРЕСТ «КИїВМІСЬКбУд-3»; місцезнаходження: 03058, 
м. Київ, вул. Леваневського, 5; код за ЄДРПОУ: 04012678; Міжміський 
код та телефон, факс: (044) 453-03-85, (044) 453-03-80; Електронна 
пош това адреса: bogdan@kmb3.kiev.ua; повідомлення розміщено у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 14.06.2018; повідом-
лення розміщено на сторінці: www.kmb3.com.ua 14.06.2018 р. 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Зміст інфор-
мації: 

13.06.2018 р. у зв’язку із письмовим повідомленням від Прокопенка 
Олексія Юрійовича за два тижні ПАТ «ТРЕСТ «КМБ-3» про припинення 
його повноважень (повідомлення від 30.05.2018 року) припинено повно-
важення Прокопенка Олексія Юрійовича (Особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних), який займав посаду голови Наглядової 
ради. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2017 року по 13.06.2018 р. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Нікого не 
призначено (не обрано) на посаду замість особи, повноваження якої при-
пинено.

13.06.2018 р. у зв’язку із письмовим повідомленням від Білічак Христи-
ни Володимирівни за два тижні ПАТ «ТРЕСТ «КМБ-3» про припинення її 
повноважень (повідомлення від 30.05.2018 року) припинено повноважен-
ня Білічак Христини Володимирівни (Особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних), яка займала посаду члена Наглядової ради. Не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 20.04.2017 року по 13.06.2018 р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Нікого не призна-
чено (не обрано) на посаду замість особи, повноваження якої припине-
но.

13.06.2018 р. у зв’язку із письмовим повідомленням від Крупельниць-
кого Віталія Леонідовича за два тижні ПАТ «ТРЕСТ «КМБ-3» про припи-
нення його повноважень (повідомлення від 30.05.2018 року) припинено 
повноваження Крупельницького Віталія Леонідовича (Особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду члена На-
глядової ради. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2017 року по 
13.06.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Нікого не призначено (не обрано) на посаду замість особи, повнова-
ження якої припинено.

13.06.2018 р. у зв’язку із письмовим повідомленням від Воробйової 
Ірини Вікторівни за два тижні ПАТ «ТРЕСТ «КМБ-3» про припинення її 
повноважень (повідомлення від 30.05.2018 року) припинено повнова-
ження Воробйової Ірини Вікторівни (Особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних), яка займала посаду члена Наглядової ради. 
Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 20.04.2017 року по 13.06.2018 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Нікого не 
призначено (не обрано) на посаду замість особи, повноваження якої 
припинено.

 ПУбЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТАСКоМбАНК»

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: ПУбЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ТАСКоМбАНК»

2. Код за ЄДРПОУ:09806443
3. Місцезнаходження:01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс:(44) 3932555
5. Електронна поштова адреса:a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.06.2018 

року,на підставі отриманої письмової заяви від 12.06.2018 року, керуючись 
п.3.2. Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК», п.6.3. По-
ложення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК»,переведено з 12.06.2018 
року Заступника Голови Правління з малого та середнього бізнесу, Члена 
Правління Чумака Олександра Олександровича (паспорт: серія ВА 
№007321 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій об-
ласті 21.06.1995) на посаду Заступника Голови Правління, Члена Прав-
ління АТ «ТАСКОМБАНК» терміном на три роки. На посаді Заступника 
Голови Правління з малого та середнього бізнесу, Члена Правління Чумак 
Олександр Олександрович перебував 2 роки 4 місяці, замість цієї особи 
нікого не призначено. Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» 
не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника Голови 
Правління з малого та середнього бізнесу, Члена Правління АТ «ТАСКОМ-
БАНК», виконавчого директора напрямку корпоративного бізнесу та МСБ 
ПАТ «КРЕДОБАНК», Директора Департаменту по роботі з партнерами 
ПАТ «КБ «НАДРА», директора Департаменту малого та середнього бізне-
су ПАТ «КБ «НАДРА». Зазначена особа непогашеної судимості за злочи-
ни, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, служ-
бової діяльності не має.

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

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

2. Голова Правління _________ 
(підпис)

С.Л. Тігіпко
(ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 13.06.2018 р. 

(дата)

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: Публічне акціонерне товариство «Ко-

мерційний Індустріальний Банк»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

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 
11червня 2018 р. в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний 

Індустріальний Банк» відбулась зміна складу посадових осіб, а саме:
згідно з наказом № 231-Квід 08.06.2018р., після отриманняиелектрон-

ного повідомлення від Національного банку України, призначено Голов-
ним бухгалтером АТ «КІБ» Погребну Світлану Григорівну (згоди на розкрит-

тя своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у 
статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

Останні п'ять років обіймала наступні посади:
01.02.2012 р. – 01.08.2014р. -Керівник групи статистичної звітності гру-

пи внутрішньобанківських операцій податкового обліку та статистичної 
звітності Департаменту бухгалтерського обліку та звітності., Керівник групи 
статистичної звітності Департаменту бухгалтерського обліку та звітності-
ПАТ «КБ»АКТИВ-БАНК»;

04.08.2014 р. – 30.06.2015 р. -Заступник начальника Відділу звітності 
Управління обліку банківських операцій, Начальник відділу звітності Управ-
ління обліку банківських операцій та звітностіПАТ «КСГ БАНК»;

01.07.2015 р. – 19.11.2017 р. - Заступник начальника Управління звіт-
ності, Начальник Управління звітності, Начальник Управління фінансової 
та статистичної звітності Департаменту бухгалтерського обліку та звітності, 
заступник головного бухгалтера АТ «КІБ».

20.11.2017 р. – в.о. Головного бухгалтера АТ «КІБ».
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  Путінцева Т.В.
11.06.2018

ПУбЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоМЕРЦІйНИй ІНдУСТРІАЛЬНИй бАНК»
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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 Приватне акцiонерне товариство 

"КIНТО"
2. Код за ЄДРПОУ 16461855
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Петра 

Сагайдачного, 25-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 246 73 50 (044) 235 58 75
5. Електроннапоштова адреса kinto@kinto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kinto.com

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 

11.06.2018р.
(Протокол вiд 11.06.2018 р.) (надалi - Товариство) було прийнято 

рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, достроково 
припинено повноваження Президента Товариства Оксанiча Сергiя Михай-
ловичау зв'язку з переобранням, згоди на розкриття паспортних даних То-
вариство не отримало, частка у статутному капiталi емiтента - 41,534072%, 
пiдстава такого рiшення – рiшення Наглядової ради Товариства вiд 
11.06.2018р. Протокол вiд 11.06.2018р., строк перебування на посадi Пре-
зидента Товариства з 24.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р. 

(Протокол вiд 11.06.2018р.) (надалi - Товариство) було прийнято рiшення 
про змiну складу

посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду Голови правлiння-
Президента Товариства

Оксанiча Сергiя Михайловича строком на 5 (п'ять) рокiв, згоди на роз-
криття паспортних даних Товариство не отримало, частка у статутному 
капiталi емiтента - 41,534072%, пiдстава такого рiшення – рiшення Нагля-
дової ради Товариства вiд 11.06.2018р. Протокол вiд 11.06.2018р. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - перебу-
вання на посадi

Голови правлiння-Президента ПрАТ «КIНТО». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р.

(Протокол вiд 11.06.2018 р.) (надалi - Товариство) було прийнято рiшення 
про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, достроково припинено 
повноваження Члена правлiння - Виконавчого директора Товариства 
Веремiєнка Сергiя Миколайовича, у зв'язку з переобранням, згоди на розкрит-
тя паспортних даних Товариство не отримало, частка у статутному капiталi 
емiтента - 0,202520%, пiдстава такого рiшення – рiшення Наглядової ради То-
вариства вiд 11.06.2018р. Протокол вiд 11.06.2018р., строк перебування на 
посадi Члена правлiння - Виконавчого директора Товариства з 24.04.2014р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р. 

(Протокол вiд 11.06.2018р.) (надалi - Товариство) було прийнято рiшення 
про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду 
Члена правлiння - Виконавчого директора Товариства Веремiєнка Сергiя 
Миколайовича строком на 5 (п'ять) рокiв, згоди на розкриття паспортних 
даних Товариство не отримало, частка у статутному капiталi емiтента - 
0,202520%, пiдстава такого рiшення –рiшення Наглядової ради Товариства 
вiд 11.06.2018р. Протокол вiд 11.06.2018р. Iншi посади, якiобiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв - перебування на посадi Члена правлiння - 
Виконавчого директора ПрРАТ «КIНТО».Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р.

(Протокол вiд 11.06.2018 р.) (надалi - Товариство) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, достроково 
припинено повноваження Члена правлiння - Заступника Виконавчого ди-
ректора Товариства Москаленко Свiтлани Миколаївни, у зв'язку з переоб-
ранням, згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало, 
частка у статутному капiталi емiтента - 0,027002%, пiдстава такого 
рiшення – рiшення Наглядової ради Товариства вiд 11.06.2018р. Протокол 
вiд 11.06.2018р., строк перебування на посадi Члена правлiння - Заступни-
ка Виконавчого директора з 24.04.2014р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р.

(Протокол вiд 11.06.2018р.) (надалi - Товариство) було прийнято рiшення 
про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду 
Члена правлiння - Заступника Виконавчого директора Товариства Моска-
ленко Свiтлану Миколаївну строком на 5 (п'ять) рокiв, згоди на розкриття 
паспортних даних Товариство не отримало, частка у статутному капiтал 
емiтента - 0,027002%, пiдстава такого рiшення-рiшення Наглядової ради 
Товариства вiд 11.06.2018р. Протокол вiд 11.06.2018р. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - 

перебування на посадi Члена правлiння - Заступника Виконавчого ди-
ректора ПрАТ «КIНТО».Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р.

(Протокол вiд 11.06.2018 р.) (надалi - Товариство) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, достроково 
припинено повноваження Члена правлiння Товариства Радзiєвської Надiї 
Вiкторiвни, у зв'язку з переобранням, згоди на розкриття паспортних даних 
Товариство не отримало, частка у статутному капiталi емiтента - 2,887830%, 
пiдстава такого рiшення – рiшення Наглядової ради Товариства вiд 
11.06.2018р. Протокол вiд 11.06.2018р., строк перебування на посадi Члена 
правлiння з 24.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р.

(Протокол вiд 11.06.2018р.) (надалi - Товариство) було прийнято рiшення 
про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду 
Члена правлiння Товариства Радзiєвську Надiю Вiкторiвну строком на  
5 (п'ять) рокiв, згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отрима-
ло, частка у статутному капiталi емiтента - 2,887830%, пiдстава такого 
рiшення-рiшення Наглядової ради Товариства вiд 11.06.2018р. Протокол 
вiд 11.06.2018р. Iншi посади, якiобiймала особа протягом останніх п'яти 
рокiв - перебування на посадi Члена правління ПрАТ «КIНТО».Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р.

(Протокол вiд 11.06.2018 р.) (надалi - Товариство) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, достроково 
припинено повноваження Члена правлiння Товариства Федоренка Анатолiя 
Васильовича, у зв'язку з переобранням, згоди на розкриття паспортних да-
них Товариство не отримало, частка у статутному капiталi емiтента - 
12,759018%, пiдстава такого рiшення – рiшення Наглядової ради Товари-
ства вiд 11.06.2018р. Протокол вiд 11.06.2018р., строк перебування на 
посадi Члена правлiння з 24.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р.

(Протокол вiд 11.06.2018р.) (надалi - Товариство) було прийнято рiшення 
про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду 
Члена правлiння Товариства Федоренка Анатолiя Васильовича строком на 
5 (п'ять) рокiв, згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отрима-
ло, частка у статутному капiталi емiтента - 12,759018%, пiдстава такого 
рiшення-рiшення Наглядової ради Товариства вiд 11.06.2018р. Протокол 
вiд 11.06.2018р. Iншi посади, якiобiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв - перебування на посадi Члена правлiння ПрАТ «КIНТО».Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
11.06.2018р.

(Протокол вiд 11.06.2018р.) (надалi - Товариство) було прийнято рiшення 
про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду 
Члена правлiння Товариства Кологойду Олександру В'ячеславiвну стро-
ком на 5 (п'ять) рокiв, згоди на розкриття паспортних даних Товариство не 
отримало, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, пiдстава та-
кого рiшення-рiшення Наглядової ради Товариства вiд 11.06.2018р. Про-
токол вiд 11.06.2018р. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв - доцент кафедри господарського права, профессор кафедри 
господарського права Київського нацiонального унiверситета iменi Тараса 
Шевченка, директор юридичного департаменту ПрАТ «КIНТО».Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

2. Найменування посади Оксанiч Сергiй Михайлович
Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “КIНТо”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальн івідомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)733-30-58 731-50-66
5. Електронна поштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко вовикористовується

емітентом для розкриття інформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно рішення Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО  ШАХТАРЯ» вiд
12.06.2018 р. (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО
ШАХТАРЯ» вiд 12.06.2018 р.), з числа членів Наглядової ради Товариства
обрано Голову Наглядової ради Товариства – Сахарука Дмитра
Володимировича (Паспорт серiї СА № 027208 виданий 02.09.1995 р.
Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi) – представника
акціонера Товариства DTEK ENERGY B.V., Нiдерланди (з обмеженням
повноважень), мiсцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B,
Level 15, оф. Grid TB-15-046/089, Amsterdam, TheNetherlands, 1077XX,
iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру
країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
дiяльностi – 34334895. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Термiн, на
який обрано посадову особу – з 12.06.2018 р. до моменту прийняття
рiшення про припинення повноважень особи Загальними зборами
акцiонерiв Товариства, або до моменту вiдкликання особи акцiонером
Товариства DTEK ENERGY B.V., iнтереси якого вiн представляє. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - 05.2011 -
08.2014 р.р. - Директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля
перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»); 08.2014 – 10.2017 р.р. –
Виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; з 28.10. 2016 р. по
теперiшнiй час – Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». 

III. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковальчук О.М. 13.06.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛО-
МОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 11.06.2018 ро-

ку, прийнято рiшення про надання згоди на укладання наступних значних
правочинів:

1. Договору №28/18 від 11.06.2018р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ
32036829) на  бетонні роботи в рамках проекту з будівництва розподіль-
ного центру продукції (металопрокату)  на загальну суму, яка не може пе-
ревищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), у т.ч.
ПДВ-8 333 333,33 грн. Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фi-
нансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 29,14 вiдсоткiв.

2. Додаткової угоди №1 до Договору поставки №23 від 02.04.2018 року,
укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЛОТОС" (код ЄДРПОУ
24241659), згідно якої загальна сума за Договором не повинна перевищу-
вати 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок),  у т.ч. ПДВ-
8 000 000,00 грн.  Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнан-
сової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 27,97 вiдсоткiв.

3. Додаткової угоди №10/1 до Договору  №75/17 від 21.12.2017 року, ук-
ладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕ-
ТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829), згідно якої загальна сума за До-
говором не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільй-
онів  гривень 00 копійок),  у т.ч. ПДВ-25 000 000,00 грн.  Вартiсть активiв
ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017
року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є
предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 87,41 вiдсоткiв. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не перед-
баченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

Директор О.М.Ботюк
12.06.2018 р.

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЕНЕРГоПРоМІНВЕСТ» 

1.2.Організаційно-правова форма:Приватне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24569259
1.4.Місцезнаходження емітента: вул. Дегтярівська, 25-А, корпус Л, 

м. Київ, 04119 (другий поверх адміністративного корпусу, кімн. 1)
1.5.Міжміський код, телефон та факс:Тел.+38 044 495-57-34; Факс: 

+38 044 495-57-35
1.6.Електронна поштова адреса емітента: e-mail: egunov@epi.kiev.ua, 

epi@svitonline.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет: 24569259.infosite.com.ua 
1.8.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів.
2. Текст повідомлення.

Черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Енергопромінвест» (далі - ПрАТ «Енер-
гопромінвест») згідно Протоколу №1 від 30 квітня 2018 року було прийня-
то рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Енерго-
промінвест» у 2017 році, а саме:

1. Затверджено загальний розмір річних дивідендів за підсумками ро-
боти ПрАТ «Енергопромінвест» у 2017 році – 

5 438 000 (п'ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень)  
00 копійок.

2. Затверджено розмір дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Енер-
гопромінвест» у 2017 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію 
ПрАТ «Енергопромінвест» 34 500 грн.

Згідно Протоколу №4 від 12 червня 2018 року виконавчим органом 
ПрАТ «Енергопромінвест» було прийнято рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, поря-
док та строк їх виплати. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів -26 червня 2018 року.

Строк виплати дивідендів -з 26.06.2018р. до 30.10.2018р.
Спосіб виплати дивідендів -безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів - виплата дивідендів здійснюється у гро-

шовій формі безпосередньо акціонерам в повному обсязі пропорційно до 
кількості належних їм акцій.

3. Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Президент Єгунов Борис Євгенович 

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДНIПРО 
МОТОР IНВЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 14298457
3. Місцезнаходження 03134, м.Київ, Якутська, 14
4. Міжміський код, телефон та факс (044)205-59-66 (044)205-59-67 
5. Електронна поштова адреса hotline@dmi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.dmi.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Протоколу № 10 засiдання Наглядової ради ПРИВАТ-

НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ» вiд 
12.06.2018 та Наказу № ДМ-0043 вiд 12.06.2018 р., припинено повноважен-
ня Генерального директора - Фiлiмончук Iнни Костянтинiвни, паспорт серiя 
МЕ № 350741, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi,  
20 листопада 2003 року, яка перебувала на посадi 3 мiсяцi, пакетом акцiй 
не володiє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ «ДМI», 

начальник вiддiлу якостi. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення засiдання Наглядової ради 
не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.

Згiдно рiшення Протоколу № 10 засiдання Наглядової ради ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ» вiд 
12.06.2018 та Наказу № ДМ-0043 вiд 12.06.2018 р. обраний на посаду Ге-
нерального директора - Рахмайлов Євген Васильович,паспорт серiя МЕ 
№ 431034, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 15 верес-
ня 2004 року, частка в статутному капiталi емiтента становить - 80%, iншi 
посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв -ТОВ «Будiвельно- промис-
лова компанiя «Ягуар», директор. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення засiдання Наглядової 
ради не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових 
осiб.

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 Рахмайлов Євген Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 13.06.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дНIПРо МоТоР IНВЕСТ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Нові навчальні програми для 
професіоналів фондового ринку будуть 

розроблені до жовтня
В рамках реформування системи підготовки і атестації 

фахівців фондового ринку НКЦПФР (Національна комі-
сія з цінних паперів та фондового ринку) за консульта-
тивної підтримки Асоціації інвестиційних професіоналів 
CFA Society Ukraine і фахівців UEnet, міжнародного 
об’єднання фахівців з оцінювання професійних компе-
тенцій, розпочали розробку нових сучасних навчаль-
них програм.

«Нинішні навчальні програми дуже застарілі, їх 
якість є низькою, це очевидно. Тож в рамках реформи 
планується осучаснення цих програм, їх доповнення 
практичними кейсами та компонентою щодо професій-
ної етики. Ми вже завершили перший этап цих робіт – 
аналіз практики учасників ринку і плануємо, що до 
жовтня будуть відпрацьовані нові програми, які відпо-
відатимуть вимогам ринку», – зазначив член Комісії 
Максим Лібанов.

Нагадаємо, реформування системи підготовки та 
атестації фахівців фондового ринку та керуючих акти-
вами, відбувається відповідно до Концепції, яка була 

затверджена 21 грудня 2017 року рішенням Комісії 
№909.

У травні 2018 року до реформи системи підготовки 
та атестації фахівців фондового ринку приєднався 
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» 
(FST), який фінансує роботу високоякісних 
консультантів та експертів, що розробляють нові 
програми.

Розробка програм відбуватиметься у два етапи – про-
ведення фокус-груп (перший етап) та масового опиту-
вання учасників ринку (другий етап). Перший етап вже 
завершено: проведено 13 фокус-груп із фахівцями фон-
дового ринку, представниками академічного середовища 
і регулятора. Мета фокус-груп – обґрунтоване визначен-
ня кваліфікаційних вимог до претендентів на отримання 
відповідних сертифікатів.

Комісія створила чотири спеціальні профільні робочі 
групи, де проводилось опитування та відповідне відпра-
цювання програм:

• Група фахівців з питань торгівлі цінними паперами та 
фахівці з депозитарної діяльності;

• Група фахівців з питань управління активами;
• Група фахівців з питань клірингової діяльності та фа-

хівців з організації торгівлі на фондовому ринку;

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АЛЬПАРІС"  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31151942; місцезнаходження: 61002,

Харківська область, м.Харкiв, вул. Сумська, буд.70; тел./факс:
(057)7192980; електронна поштова адреса: tokareva@avec.ua; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: alparis.infosite.com.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АЛЬПАРІС" 11 червня 2018 року

прийнято рішення про зміну складу посадових осіб ПрАТ "АЛЬПАРІС".
Припинено повноваження:

- Голови Наглядової ради Багінського Валерія Зеноновича, який володіє
часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 24% (4332 шт. простих
іменних акцій), перебував на посаді з 10.05.2011 року;

- Члена Наглядової ради Ларченко Віктора Миколайовича, який володіє
часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 2,6% (470 шт. простих
іменних акцій), перебував на посаді з 10.05.2011 року;

- Члена Наглядової ради Броншпака Геннадія Кімовича, який володіє
часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 2,6% (470 шт. простих
іменних акцій), перебував на посаді з 10.05.2011 року.

Обрано строком на 3 (три) роки:
- Члена Наглядової ради Багінського Валерія Зеноновича (акціонер ПрАТ

"АЛЬПАРІС"), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у
розмірі 24% (4332 шт. простих іменних акцій), протягом останніх п'яти ро-
ків обіймав посади Голови Наглядової ради ПрАТ "АЛЬПАРІС", Члена Наг-
лядової ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА
КО"), Голови Правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", радника Голови
Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" з питань взаємодії з контролю-
ючими органами;

- Члена Наглядової ради Ларченко Віктора Миколайовича (акціонер
ПрАТ "АЛЬПАРІС"), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства
у розмірі 2,6% (470 шт. простих іменних акцій), протягом останніх п'яти ро-
ків обіймав посади Члена Наглядової ради "АЛЬПАРІС", Голови Наглядо-
вої ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО");

- Члена Наглядової ради Броншпака Геннадія Кімовича (акціонер ПрАТ
"АЛЬПАРІС"), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у
розмірі 2,6% (470 шт. простих іменних акцій), протягом останніх п'яти років
обіймав посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "АЛЬПАРІС".

Обрано строком на 5 (п'ять) років:
- Члена Ревізійної комісії Вінакова Андрія Вікторовича, який не володіє

часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років
обіймав посади начальника відділу нагляду за додержанням законів орга-

нами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльнос-
ті Прокуратури Харківської області, директора ТОВ "Юридична компанія
"Міжнародний правовий захист", начальника відділу внутрішнього контро-
лю ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО";

- Члена Ревізійної комісії Лисенко Лілію Вікторівну, яка не володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обій-
мала посади юриста ТОВ "ХАРВЕТ", головного юрисконсульта  Представ-
ництва "АВЕК ЮКРЕЙН ГРУП АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД", директо-
ра ТОВ "Мушетеску і Партнери", начальника юридичного відділу Представ-
ництва "ВІАЙ2 ПАРТНЕРС ГМБХ";

- Члена Ревізійної комісії Крутильову Галину Георгіївну, яка не володіє
часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років
обіймала посади фінансового контролера АТ "Концерн АВЕК та Ко", голов-
ного бухгалтера КК "Підземне місто", директора з економіки ТОВ "ПРЕІЗ",
аудитора ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО".

Наглядовою радою ПрАТ "АЛЬПАРІС" 11 червня 2018 року прийнято рі-
шення про обрання Головою Наглядової ради ПрАТ "АЛЬПАРІС" Багінсь-
кого Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства у розмірі 24% (4332 шт. простих іменних акцій), протягом остан-
ніх п'яти років обіймав посади Голови Наглядової ради ПрАТ "АЛЬПАРІС",
Члена Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (ПрАТ "КОНЦЕРН
АВЕК ТА КО"), Голови Правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", радника
Голови Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" з питань взаємодії з кон-
тролюючими органами;

Ревізійною комісією ПрАТ "АЛЬПАРІС" 11 червня 2018 року прийнято рі-
шення про обрання Головою Ревізійної комісії ПрАТ "АЛЬПАРІС" Вінакова
Андрія Вікторовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства, протягом останніх п'яти років обіймав посади начальника відділу
нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провад-
женні оперативно-розшукової діяльності Прокуратури Харківської області,
директора ТОВ "Юридична компанія "Міжнародний правовий захист", на-
чальника відділу внутрішнього контролю ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО".

Посадові особи повноваження яких були припинені та обрані посадові
особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. Посадові особи
повноваження яких були припинені та обрані посадові особи непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

До призначення Вінакова Андрія Вікторовича на посаду Члена Ревізійної
комісії (Голови Ревізійної комісії), Лисенко Лілії Вікторівни на посаду Члена
Ревізійної комісії, Крутильової Галини Георгіївни на посаду Члена Ревізій-
ної комісії, ці посади були вакантні. 

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.

Директор Остапенко Сергій Станіславович.

НОВИНИ
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• Група фахівців з бухгалтерського обліку (проводило-
ся обговорення щодо необхідних знань головних бухгал-
терів професійних учасників фондового ринку).

Під час фокус-груп обговорювалися структура та зміст 
нових навчальних програм по кожній спеціальності.

У результаті проведення фокус-груп підготовлені про-
екти структури навчальних програм.

Протягом червня-серпня 2018 року буде проведено 
другий етап – письмове опитування учасників фондового 
ринку. В основу опитувальних анкет будуть покладені 
саме результати фокус-груп. Опитування дасть можли-
вість визначити розділи, які будуть рекомендовані для 
включення у навчальні програми.

«Я впевнений, що ті проекти програм, які вже існують 
на сьогодні, самі по собі вже є якісними продуктами. Піс-
ля опитування ми винесемо останні правки, «відшліфує-
мо» кожний курс. Впевнений, що ці програми будуть ко-
ристуватись максимальною довірою самих професійних 
учасників ринку», – відзначає Олексій Соболев, CFA, 
президент Асоціації CFA Society Ukraine.

«Створення нових програм і якісної системи серти-
фікації – це світова практика і це працює на ринках 
США та ЄС. Інвестори мають бути впевнені, що їхніми 
коштами управляють компетентні та надійні професіо-
нали. Важливо, що в цих програмах з’являться блоки з 
професійної етики, тому що запобігання, наприклад, 
конфлікту інтересів, ще не є звичайною українською 
практикою», – підкреслила Юлія Вітка, заступник ке-
рівника проекту USAID «Трансформація фінансового 
сектору».

«Ми звертаємося до СРО, щоб вони запросили своїх 
членів залучитися до участі в опитуванні. Адже на його 
базі будуть сформовані структури нових навчальних про-
грам і тестів по кожному з фахових напрямків», – додав 
Член Комісії Максим Лібанов.

Фондовые индексы Украины  
во вторник вновь изменились 

разнонаправленно
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во 

вторник вновь изменились разнонаправленно: индика-
тор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,25% - до 
1622,58 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,11% - до 
436,09 пункта.

Объем торгов на УБ составил 1,44 млн грн и почти 
весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 358,8 млн грн, в 
том числе акциями – 0,69 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги «Укр-
нафты» (+1,61%), Райффайзен Банка Аваль (+1%) и 
«Донбассэнерго» (+0,86%).

Снизились в цене акции «Турбоатома» (-0,44%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 

(-1,08%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 

вторник снизился на 0,36% - до 479,43 пункта при объе-
ме торгов почти 0,9 млн злотых (6,6 млн грн).

В «индексной корзине» подешевели бумаги KSG Agro 
(-0,19%), «Астарты» (-0,97%) и «Кернела» (-0,19%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+1,76%) и агрохол-
динга ИМК (+0,4%).

Кабмин запускает пилотный проект для 
упрощения работы с кассовыми 

аппаратами
Правительство Украины одобрило пилотный проект 

по регистрации и эксплуатации новейших моделей про-
граммных или программно-технических комплексов (ПК 
и ПТК), таких как смартфоны или планшеты, предназна-
ченных для регистрации расчетных операций.

«Бизнес сэкономит около 2 млрд грн. Это освобожде-
ние от кассового-аппаратного рабства», – заявил 
премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что за 20 последних лет в сфере реги-
страторов расчетных операций (РРО) или кассовых ап-
паратов мало что изменилось. «Драконовские штрафы, 
полная монополия на кассовые аппараты, с каждого кас-
сового аппарата в стране платится абонентская плата 
коммерческим структурам. Проводятся регистрации, пе-
ререгистрации и все это происходит с оплатой избран-
ным, которую бизнес мог бы и не делать», – описал теку-
щее положение дел глава правительства.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова напомнила, 
что согласно закону о применении РРО от 1995 года обя-
занность использовать их возложена на всех субъектов 
хозяйствования, которые осуществляют расчетные опера-
ции при продаже товаров или услуг в сфере торговли, об-
щественного питания и услуг, а также при обмене валют.

По ее словам, всего в стране 1 млн 117 тыс. активных 
юридических лиц - плательщиков налогов и 1 млн 719 тыс. 
физических лиц-предпринимателей. Через РРО в ми-
нувшем году в ГФС было подано 73,5 млн отчетов, а 
ежедневно печатается в среднем 18 млн чеков, уточни-
ла и.о. министра.

Она добавила, что сегодня кассовый аппарат в сред-
нем стоит от 5 до 20 тыс. грн, их ремонт и техническое 
обслуживание обходятся в 200 грн в месяц, а на реги-
страцию требуется 5 дней и много документов.

«Предлагаем новую систему регистрации – за один 
шаг и один день регистрация на основании заявления по 
упрощенной форме. Хотим привлечь инновации в эту 
сферу – телефоны, планшеты. Расширим перечень име-
ющихся моделей. Уменьшим расходы и на приобрете-
ние, и на автоматизацию и работу. Программное обеспе-
чение будет интегрированным», – описала основные 
преимущества пилотного проекта О.Маркарова.

Она выразила надежду, что такие изменения позволят 
популяризировать использование кассовых аппаратов, 
улучшат обмен информации между региональными под-
разделениями для крупных компаний и Государственной 
фискальной службы, а также уменьшат теневой сектор.

И.о. министра также уточнила, что принятыми реше-
ниями правительства будут введены госреестры РРО и 
тех, кто их обслуживает.

Как сказала и.о. министра, проект будет запущен по-
сле утверждения ведомственных актов.

Согласно имеющимся у агентства проектам распоря-
жения, пилотный проект рассчитан до конца 2019 года (а 
регистрация новых ПК и ПТК – до 1апреля 2019 года), 
после чего будет принято решение о целесообразности 
внедрения в промышленную эксплуатацию и подготов-
лен проект правок в законодательство
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В нем говорится, что нововведения позволят с помо-
щью новых ПК и ПТК обслуживать торговлю с использо-
ванием интернета, торговлю через автоматы, перевозку 
пассажиров, прием наличных для дальнейшего перево-
да, где сейчас кассовые аппараты не применяются.

Кредитование добросовестных 
корпоративных заемщиков растет  

на 20% в год – НбУ
Кредитование качественных корпоративных заемщи-

ков, не допускавших ранее дефолтов, растет на 20% в 
год, сообщил директор департамента финансовой ста-
бильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий 
Ваврищук.

«Корпоративное кредитование действительно возоб-
новляется очень медленно. Но общая статистика вводит 
в заблуждение… Мы выделили группу должников, кото-
рые не допустили ни одного дефолта в предыдущих пе-
риодах, и видим, что картина в действительности прин-
ципиально отличается: кредиты таким должникам растут 
достаточно быстро - более чем на 20% в год, как по грив-
невым, так и валютным кредитам», - сказал он во время 
брифинга в Киеве во вторник.

По данным В.Ваврищука, только каждый третий кор-
поративный клиент с кредитом более 2 млн грн ни разу 
не допустил дефолт по кредитам.

«Банки кредитуют, и хотят кредитовать качественных 
заемщиков, которые являются платежеспособными, вы-
полняют свои обязательства, и которые не испортили 
своей истории в течение минувших кризисов», - отметил 
директор департамента финансовой стабильности НБУ.

По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, причиной 
медленного возобновления общего корпоративного креди-
тования являются существенные юридические риски.

«Во-первых, все еще ощутимо бремя нерабочих кре-
дитов на балансах банков, и эти проблемы решаются 
крайне медленно. Во-вторых, у нас и ныне отсутствуют 
законы, которые повысили бы защиту прав кредиторов. 
Это и закон о возобновлении кредитования, и о банкрот-
стве. На сегодня прогресса в принятии указанных зако-
нов мы не наблюдаем, и это сдерживает банки от более 
активного кредитования», - сказала она.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРЕГАТ 3
2. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 8
3. ПРАТ АЛЬПАРІС 13
4. ПАТ АСВІО БАНК 5
5. ПАТ АСВІО БАНК 8
6. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-3 9
7. ПАТ ВІТАМІНИ 5
8. ПРАТ ВОЛИНЬХОЛДІНГ 9
9. АТ ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ» 3
10. ПРАТ ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ 12
11. ПРАТ ЕНЕРГОПРОМІНВЕСТ 12
12. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 3
13. ПРАТ КІНТО 11
14. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 4
15. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 10
16. ПРАТ МАНДАРИН ПЛАЗА 6
17. ПАТ ОДЕСАГАЗ 7
18. ПРАТ ОДЯГ. 7
19. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №9 7
20. ТОВ РУШ 5
21. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 3
22. ПАТ ТАСКОМБАНК 10
23. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» 10
24. ПРАТ УКРЛІСПРОМОПТТОРГ 5
25. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 4
26. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 4
27. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 12
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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 № 18112
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
13.06.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


