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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«30» січня 2018р.  м. Київ  №32

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку ПрАТ «ІК «ІНВЕСТСЕР-
ВІС», ідентифікаційний код 
юридичної особи 21629417

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», стат-
ті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулюван-
ня ліцензій на окремі види професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством 
юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Поря-
док) (зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, се-
рії АЕ №294794 від 27.04.2015, дилерської діяльності 
серії АЕ №294795 від 27.04.2015, видані на підставі рі-
шення Комісії від 10.04.2015 №488, ПРИВАТНОМУ АК-
ЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМ-
ПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» (04050, м.Київ, вулиця 
Пимоненка, будинок 5, ідентифікаційний код юридич-
ної особи 21629417), відповідно до підпункту 1 пункту 1 
розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання 
ліцензій.

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 32, 34, 35 від 30.01.2018 р. 
Рішення Комісії № 42–49 від 30.01.2018 р.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.01.2018  м. Київ  № 34

Про зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів щодо 
цінних паперів, емітованих 
ПрАТ «СК «Статус»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’зку з виявленням Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порушення ПрАТ «СК «Статус» 
вимог ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» в частині нерозкриття на фондовому ринку 
регулярної річної інформації,

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 31.01.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «СК «Статус» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 31201694).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «СК «Статус», 
здійснювати облікові операції щодо цінних паперів 
ПрАТ  «СК «Статус».

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно з моменту отримання довести до відома де-
позитарних установ, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери ПрАТ «СК «Статус» у депозитарній сис-
темі 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. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711) та ПрАТ «СК «Статус» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 31201694).

7. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної 

особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

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

9. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити розміщенням цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.01.2018  м. Київ  № 35

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Автобаза 
№ 6»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Автобаза № 6» порушень, які були підставою 
для винесення рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 10.09.2013 № 1804 «Щодо 
усунення порушень та зупинення внесення змін до сис-
теми реєстру власників іменних цінних паперів та до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів» щодо акцій, 
емітованих ПрАТ «Автобаза № 6», та враховуючи лист 
директора ПрАТ «Автобаза № 6» від 14.12.2017 № 48 
(вх. № 37840 від 22.12.2017),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 31.01.2018 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних па-
перів, емітованих ПрАТ «Автобаза № 6» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 13551121). 

2. Виключити ПрАТ «Автобаза № 6» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 13551121) з Переліку товариств, 
яким з 10.09.2013 року зупинено внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк 
до усунення порушення, затвердженого рішенням Комісії 
від 10.09.2013 № 1804, як таке, що усунуло порушення.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПрАТ «Автобаза № 6» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 13551121), у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

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

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Автоба-
за № 6» (ідентифікаційний код юридичної особи 
13551121), ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної 
особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

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

9. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити розміщення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2018 м. Київ  № 42

Про включення ПАТ «Сло
в'янсь кий завод високоволь-
тних iзоляторiв» до списку 
емітентів, що мають ознаки 
фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «Слов'янський завод високовольтних 

iзоляторiв» (код за ЄДРПОУ 00214652) до списку емітен-
тів, що мають ознаки фіктивності (далі - Список).

2. Департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів протягом одного робочого дня з дати прий-
няття цього рішення забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ПАТ «Слов'янський 

завод високовольтних iзоляторiв» (код за ЄДРПОУ 
00214652), фондовим біржам та ПАТ «Національний депо-
зитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії, 
на четвертий робочий день з дати прийняття цього рішен-
ня, забезпечити внесення відповідної інформації до Спис-
ку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2018  м. Київ  № 43

Про зупинення обігу цінних 
паперів ПАТ «Слов'янський 
завод високовольтних 
iзоляторiв» 

Відповідно до пункту 51 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
пункту 8 Положення про встановлення ознак фіктивності 
емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке за-
тверджене рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі - Комісія) від 10.07.2015 
№ 980, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії про вклю-
чення ПАТ «Слов'янський завод високовольтних 
iзоляторiв» (код за ЄДРПОУ 00214652) до списку емітен-
тів, що мають ознаки фіктивності від 30.01.2018 №42

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 05.02.2018 обіг цінних паперів 

ПАТ «Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв» 
(код за ЄДРПОУ 00214652) крім операцій, пов’язаних із 
викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступ-
ництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рі-
шення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення 
ПАТ «Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв» 
(код за ЄДРПОУ 00214652), фондовим біржам та 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).
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3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ 

30.01.2018  м. Київ  № 44

Про включення ПрАТ СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД
ПОЛІС» до списку емітентів, 
що мають ознаки фіктив-
ності 

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встанов-
лення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та 
включення таких емітентів до списку емітентів, що ма-
ють ознаки фіктивності, затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за 
№  1260/31128,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Включити ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-

ПОЛІС» (код за ЄДРПОУ 32909477) до списку емітентів, 
що мають ознаки фіктивності (далі - Список).

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» (код за ЄДРПОУ 
32909477), фондовим біржам та ПАТ «Національний де-
позитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії, 
на четвертий робочий день з дати прийняття цього рі-
шення, забезпечити внесення відповідної інформації до 
Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Комісії.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 

забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийнят-
тя.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ 

30.01.2018  м. Київ  № 45

Про зупинення обігу цінних 
паперів ПрАТ СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ГРАНДПОЛІС» 

Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128, 
рішення Комісії про включення ПрАТ СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» (код за ЄДРПОУ 32909477) до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності від 
30.01.2018 №44

Національна комісія 
 з цінних паперів та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 05.02.2018 обіг цінних паперів 

ПрАТ  СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» (код за 
ЄДРПОУ 32909477) крім операцій, пов’язаних із викупом 
цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, 
правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, 
яке набрало законної сили.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» (код за ЄДРПОУ 
32909477), фондовим біржам та ПАТ «Національний де-
позитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2018  м. Київ  № 46

Про включення ПАТ «ЛІКА 
ЛОГІСТИК» до списку емітен-
тів, що мають ознаки фіктив-
ності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (код за ЄДРПОУ 

37026197) до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності (далі - Список).

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «ЛІКА 
ЛОГІСТИК» (код за ЄДРПОУ 37026197), фондовим бір-
жам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії, 
на четвертий робочий день з дати прийняття цього рішен-
ня, забезпечити внесення відповідної інформації до Спис-
ку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2018  м. Київ  № 47

Про зупинення обігу цінних 
паперів ПАТ «ЛІКА ЛОГІС-
ТИК» 

Відповідно до пункту 51 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
пункту 8 Положення про встановлення ознак фіктивності 

емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затвер-
джене рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) від 30.05.2017 № 393, за-
реєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за 
№ 1260/31128, рішення Комісії про включення ПАТ «ЛІКА 
ЛОГІСТИК» (код за ЄДРПОУ 37026197) до списку емітен-
тів, що мають ознаки фіктивності від 30.01.2018 №46

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 05.02.2018 обіг цінних паперів ПАТ «ЛІКА 

ЛОГІСТИК» (код за ЄДРПОУ 37026197) крім операцій, 
пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та 
правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на 
виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «ЛІКА 
ЛОГІСТИК» (код за ЄДРПОУ 37026197), фондовим бір-
жам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2018  м. Київ  № 48

Про включення ПАТ «ВУГЛЕ-
ДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ» до 
списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ» (код 

за ЄДРПОУ 31992517) до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності (далі - Список).
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2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «ВУГ-
ЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ» (код за ЄДРПОУ 31992517), 
фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії, 
на четвертий робочий день з дати прийняття цього рішен-
ня, забезпечити внесення відповідної інформації до Спис-
ку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2018  м. Київ  № 49

Про зупинення обігу цінних 
паперів ПАТ «ВУГЛЕДОБУВ-
НІ КОМПЛЕКСИ» 

Відповідно до пункту 51 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 

пункту 8 Положення про встановлення ознак фіктивності 
емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затвер-
джене рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) від 30.05.2017 № 393, 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 
за № 1260/31128, рішення Комісії про включення 
ПАТ  «ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ» (код за ЄДРПОУ 
31992517) до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності від 30.01.2018 №48

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 05.02.2018 обіг цінних паперів ПАТ «ВУГЛЕ-

ДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ» (код за ЄДРПОУ 31992517) крім 
операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуван-
ням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються 
на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити відправлення у 
встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «ВУГ-
ЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ» (код за ЄДРПОУ 31992517), 
фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів протягом одного робочого дня з дати 
прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення 
цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

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 30 січня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

2. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про затвердження порядку зміни виду інституту спільного інвестування» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

3. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спіль-
ного інвестування)» 

рішення схвалено
(для оприлюднен-

ня)

4. Про надання письмового погодження набуття опосередкованої істотної участі Турлову 
Тімуру Руслановичу у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС 
УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 21654295) через ФРІДОМ ХОЛДИНГ 
КОРП. (FREEDOM HOLDING CORP.) (Сполучені Штати Америки)

прийнято рішення

5. Про надання погодження набуття прямої істотної участі компанії ФРІДОМ ХОЛДИНГ 
КОРП. (FREEDOM HOLDING CORP.) (Сполучені Штати Америки) (код С32081-2004) у про-
фесійному учаснику фондового ринку ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 21654295)

прийнято рішення

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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6. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПрАТ «ІК «ІНВЕСТСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 21629417 (брокерська 
діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

7. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитар-
ного обліку цінних паперів щодо цінних паперів ПАТ «ВТ»

прийнято рішення

8. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цін-
них паперів, емітованих ПрАТ «СК «Статус»

прийнято рішення

9. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, еміто-
ваних ПрАТ «Автобаза № 6»

прийнято рішення

10. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«Банк Січ»

прийнято рішення

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

прийнято рішення

12. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій ПрАТ «Завод «Будгідроприлад», що 
пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення

13. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серій B2, C2, D2 ПрАТ «Позняки-
Жил-Буд», що пропонуються для публічного розміщення

прийнято рішення

14. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серій «E» та «F» ТОВ «РУШ», що 
пропонуються для публічного розміщення

прийнято рішення

15. Щодо зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Квазар» прийнято рішення
16. Про включення ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» до списку емітен-
тів, що мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

17. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» прийнято рішення
18. Про включення ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

19. Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» прийнято рішення
20. Про включення ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності прийнято рішення
21. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» прийнято рішення
22. Про включення ПАТ «ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ» до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності

прийнято рішення

23. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ» 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), та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Нововолинський деревообробний комбі-
нат» (вул. Шахтарська, буд. 55, м. Нововолинськ, Волин-
ська область, 45400, код за ЄДРПОУ: 01267053) на зупи-
нення обігу акцій ПАТ «Нововолинський деревообробний 
комбінат» у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства. 
зупинено обіг акцій ПАТ «Нововолинський дерево
обробний комбінат» (код за ЄДРПОУ 01267053) – розпо-
рядження № 36КФЗ від 30 січня 2018 року.

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

«01» лютого 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 зі змінами, та на підставі п.  2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 року №  737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно 
до документів, наданих ПАТ «Олександрійський рай-
агрохім» (вул. Леніна, 33 А, с. Андріївка, Олександрійський 
район, Кіровоградська область, 24701, код за ЄДРПОУ:  
05489555) на зупинення обігу акцій ПАТ  «Олександрій-
ський райагрохім» у зв’язку перетворенням акціонерного 
товариства. Зупинено обіг акцій ПАТ «Олександрійський 
райагрохім» (код за ЄДРПОУ 05489555) – розпоряджен-
ня № 35КФЗ від 29 січня 2018 року. 

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

«31» січня 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 кор-
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поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 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), та відповідно до документів, наданих ПрАТ  «По-
ділля» (вул. Яблунева, буд. 1, селище Одая, м. Могилів-
Подільський, Вінницька область, 24000, код за ЄДРПОУ: 
00414256) на зупинення обігу акцій ПрАТ «Поділля» у зв’язку 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг ак-
цій ПрАТ «Поділля» (код за ЄДРПОУ 00414256) – розпо-
рядження № 34КФЗ від 29 січня 2018 року.

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

«31» січня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 Роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року 
за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих Публічним акціонерним товариством «КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ», 01014, м. Київ, вул. Бастіон-
на,  1/36, код за ЄДРПОУ: 35264721, на зупинення обігу 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зупи-
нено обіг простих іменних акцій Публічного акціонерного 
товариства «КОМЕРЦІйНИй БАНК «ПРЕМІУМ» – розпо-
рядження № 37КФЗ від 30 січня 2018 року. 

*   *   *
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 року №1843 зі змінами, на підставі п. 11 
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 та доповненнями та відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
у формі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
від 29.01.2018 року за №1003537328 про внесення 
12.01.2018 року запису про визнання юридичної особи бан-
крутом і відкриття ліквідаційної процедури за рішенням Гос-
подарського суду Дніпропетровської області 26.12.2017, 
904/8028/14, та інформації, наданої ліквідатором ПАТ «Ди-
зельний завод» Лукашуком М. В. листом від 09.01.2018 
№02-40/30 (вх. від 12.01.2018 року №1080), зупинено обіг 
акцій ПАТ «Дизельний завод», код за ЄДРПОУ: 00190957 – 
розпорядження № 40КФЗ від 31 січня 2018 року. 

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

«02 » лютого 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), на підставі рішення Комісії 
від 30.01.2018 №41 та п. 2 глави 1 розділу ІІІ Порядку здій-
снення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних това-
риств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи пе-
ретворення або до яких здійснюється приєднання, 
затвердженого рішенням Комісії від 09 квітня 2013 року 
№  520, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
21 травня 2013 року за №795/23327 (зі змінами), та відповід-
но до документів, наданих Приватним акціонерним товари-
ством «Квазар» (адреса: вул. Північно-Сирецька, 3, м. Київ, 
04136, код за ЄДРПОУ 14314038), на зупинення обігу акцій в 
зв`язку з виділом акціонерного товариства, зупинено обіг ак-
цій Приватного акціонерного товариства «Квазар» – роз-
порядження № 38КФЗ від 30 січня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції: 

«01» лютого 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 кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п. 11 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, у формі Витягу від 30.01.2018 року 
№1003541975 про внесення 04.01.2018 запису про судове 
рішення про визнання юридичної особи ПрАТ «Радмир-
центр» (код за ЄДРПОУ: 33067067) банкрутом і відкриття 
ліквідаційної процедури, за рішенням Господарського суду 
Дніпропетровської області, 26.12.2017, 904/7909/17 та ін-
формації ліквідатора Черненченко Д.А., отриманої листом 
від 10.01.2018 року №01-34/33-01 (вх. № 1743 від 
17.01.2018 року), зупинено обіг акцій ПрАТ «Радмир
центр» (код за ЄДРПОУ 33067067) – розпорядження  
№ 41КФЗ від 31 січня 2018 року. 

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

«02» лютого 2018 року.
31.01.2018 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8,
тел../факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на пресслужбу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЧЧИНААВТО»

2. Код за ЄДРПОУ: 03112811
3. Місцезнаходження: 21011, м. Вінниця3 172
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)272900, (0432)272900
5. Електронна поштова адреса: main@vinnitsa.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vinnichyna-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
II. Текст повідомлення 

Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЧЧИНА-АВТО» (протокол №30/01/2018-1 від 30 січня 2018 року), у 
зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення: ліквідувати (припи-
нити) ФІЛІЮ «ХМІЛЬНИК-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО», що знаходиться за адресою: 22000, Він-
ницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 80, 
ідентифікаційний код 33088789.

ФІЛІЯ «ХМІЛЬНИК-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО» здійснювала такі основні функції: торгівля 
автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля інши-
ми автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт ав-
тотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для 
автотранспортних засобів.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2.Генеральний директор Злотницький С.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
31.01.2018

(дата) 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИй ЗАВОД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента.

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство «Електротехнічний завод».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22965117.
1.3. Місцезнаходження:03135, Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосні-

них, 9.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 406-61-23, 407-36-77.
1.5. Електроннапоштова адреса:stock@etz-group.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережіІнтернет, яка додаткововикористову-

єтьсяемітентом для розкриттяінформації: www.etz-group.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення.

29.01.2018 року від Національного Депозитарію України було 
отримано зведений обліковий реєстр акціонерів Товариства, складе-
ний станом на 31 грудня 2017 року, з якого вбачається зміна власника 
акцій, якому належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товари-
ства, а саме: юридичнаособа ВеликобританіїОС311032 Партнерство 
« ГЛЕНЙОРК СІСТЕМС ЛЛП», місцезнаходження:Великобританія, 
СтейшнРоуд,Норд-Харроу,оф. Корпус В, Мідлсекс,НА2 7SA,Чорчілл 
Корт,58. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 0,0000 %, 
0  шт. акцій. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 
40,0000  %, 9914760 шт. голосуючих акцій Товариства. Дата зміни: 
27.12.2017р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік 
права власності на акції в депозитарній системі: 29.01.2018 р.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

3.2. Найменування посади: 
Генеральний директор  Бучнев Віталій Валерійович.

Підпис 30.01.2018р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ «ВІТА»

Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Віта» (надалі – Това-
риство), код ЄДРПОУ 19037603, місцезнаходження: м. Київ, вул. Лип-
ська 12/5, офіс 2, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі по тексту – збори), які відбудуться 16 берез-
ня 2018 року о 1000 год. за адресою: м. Київ, вул. Липська 12/5, офіс 2. 

Реєстрація проводиться 16березня 2018 року за місцем проведення 
зборів з 9-00 год. до 9-50 год. Дата складання переліку акціонерів Товари-
ства, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення зборів 12 березня 2018 року. 

Порядок денний зборів: 
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 
8. Зміна виконавчого органу з одноособового на колегіальний – Дирек-

ція, в складі Генерального директора та Директора з правових питань. 
9.Внесення змін до Положення про виконавчий орган.
10. Підтвердження повноважень Генерального директора.
11. Призначення на посаду Директора з правових питань.
12. Підтвердження повноважень Ревізора.
13. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія «Віта» шляхом ви-

кладення його у новій редакції.
14. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Авіакомпанія 

«Віта».
15. Уповноваження на підписання Статуту ПрАТ «Авіакомпанія «Віта». 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішення з питань порядку денного зборів за місцезнаходженням 
Товариства, у робочі дні, з 9.00 год. до 16.00 год. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Іса-
ченко Володимир Борисович. Тел. для довідок: (044) 253-97-53. Нагадує-
мо, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до по-
рядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Для реє-
страції акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який посвідчує 
особу), представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного – http://19037603.smida.gov.ua/

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5506 5628
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 5470 5468
Запаси 22 22
Сумарна дебіторська заборгованість 11 137
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1
Нерозподілений прибуток -2256 -2196
Власний капітал 3089 3149
Статутний капітал 5000 5000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2393 2479
Чистий прибуток (збиток) -60 -281
Резервний капітал 345 345
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний 

директор 
_________ 

(підпис)
Ісаченко В.Б.

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.01.2018

(дата)
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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 
«ОДЕСААВТО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03120420
3. Місцезнаходження: 67663, Одеська область, Біляївський район,  

с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59; (0482)33-44-14
5. Електронна поштова адреса: office@odessa-auto.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.odessa-auto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення 
Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОДЕСА-АВТО» (протокол №30/01/2018-1 від 30 січня 2018 року) у зв’язку 
з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) на-
ступні філії Товариства, що виконували функції з торгівлі автомобілями та 
запасними частинами, а також надання послуг, пов’язаних з обслуговуван-
ням, ремонтом та діагностикою транспортних засобів:

- ФІЛІЮ «АВТОЦЕНТР НА ЛЕНІНГРАДСЬКОМУ» ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 35050961, місцезна-
ходження: 65031, Одеська обл., м. Одеса, Ленінградське шосе, буд. 27-А);

- ФІЛІЮ «АВТОЦЕНТР-ЛУЗАНІВСЬКИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 35050909, місцезнахо-
дження: 65053, Одеська обл., м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 307-Б);

- ФІЛІЮ «АВТОЦЕНТР ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 35050123, місцезнахо-
дження: 68608, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Шевченка, буд. 102);

- ФІЛІЮ «БОЛГРАДСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код 
ЄДРПОУ 26471926, місцезнаходження: 68700, Одеська обл., Болградський 
район, м. Болград, вул. Лісна, буд. 5);

- ФІЛІЮ «ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ «ОДЕСА» ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 
35118385, місцезнаходження: 65085, Одеська обл., м. Одеса, Тирасполь-
ське шосе, буд. 24-Б).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Генеральний директор Залуцький А.С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 30.01.2018

(дата) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: zmez.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (надалі -
ПРАТ "ЗОЕЗ" або Товариство),  прийнято рішення (Протокол № 1 від
26.01.2018 р.) про припинення повноважень Члена Правління ПРАТ "ЗО-
ЕЗ" Венедиктова Юрія Вікторовича. Підстава такого рішення - рішення ак-
ціонера.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Посадова особа перебувала на посаді з 15.09.2015 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про припинення повноважень Члена Правлін-
ня ПРАТ "ЗОЕЗ" Бурова Владислава Вікторовича. Підстава такого рішення
- рішення акціонера.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Посадова особа перебувала на посаді з 15.09.2015 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про припинення повноважень Члена Правлін-
ня ПРАТ "ЗОЕЗ" Чубко Вадима Анатолійовича. Підстава такого рішення -
рішення акціонера.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Посадова особа перебувала на посаді з 15.09.2015 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про обрання Кравчук Дмитра Віталійовича на
посаду Члена Правління ПРАТ "ЗОЕЗ". Підстава такого рішення - рішення
акціонера.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Тех-

нічний директор, Директор по забезпеченню виробництва, Головний інже-
нер.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про обрання Лебедєвої Юлії Олександрівни на
посаду Члена Правління ПРАТ "ЗОЕЗ". Підстава такого рішення - рішення
акціонера.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - про-

вiдний бухгалтер, заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про обрання Рєзанової Оксани Анатоліївни на
посаду Члена Правління ПРАТ "ЗОЕЗ". Підстава такого рішення - рішення
акціонера.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - На-

чальник відділу кадрів, Менеджер з персоналу, Заступник директора з ви-
робництва по управлінню персоналом.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління Закерничний А.В. 
29.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310393 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: cek.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше від-
сотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУ-

АТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПА-
НIЯ" (надалi - Товариство) повiдомляє, що 26.01.2018р. на пiдставi реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональний депозитарiй України", стало вiдомо про змiну
власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:

- внаслiдок збiльшення статутного капiталу Товариства, пакет власника
акцiй юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", код ЄДРПОУ 36678549, мiсцезнаход-
ження: 01901, м. Київ, вул. Госпiтальна, буд. 12-Д, збiльшився з 486256 штук

простих iменних акцiй до 1814264 штук (73,230884% статутного капiталу до
збiльшення, 91,076961% статутного капiталу пiсля збiльшення; 75,024107%
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй до збiльшення, 91,808428% вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй пiсля збiльшення).

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУ-
АТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПА-
НIЯ" (надалi - Товариство) повiдомляє, що 26.01.2018р. на пiдставi реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональний депозитарiй України", стало вiдомо про змiну
власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:

- внаслiдок збiльшення статутного капiталу Товариства, пакет власника
акцiй юридичної особи - КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ра-
ди, код ЄДРПОУ 03364228, мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська
область, м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 63, зменшився у вiдсотках до
статутного капiталу Товариства (14,502774% статутного капiталу до збiль-
шення статутного капiталу Товариства, 4,834258% статутного капiталу пiс-
ля збiльшення статутного капiталу Товариства; 14,857907% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй до збiльшення статутного капiталу Товариства,
4,873083% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй пiсля збiльшення ста-
тутного капiталу Товариства). Кiлькiсть простих iменних акцiй Товариства,
що належить КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради, код ЄД-
РПОУ 03364228 не змiнилась i складає 96299 штук простих iменних акцiй.

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-Голова Правлiння
Корса Микола Вiкторович 29.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Запорiжжяобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ 00130926
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв,14
4. Міжміський код, телефон та факс 061 286-33-86 061 286-33-89
5. Електронна поштова адреса a.a.bojko@zoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zoe.com.ua

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

II. Текст повідомлення
29 сiчня 2018 року Публiчним акцiонерним товариством «Запорiжжя-

обленерго» отримано письмове повiдомлення вiд 15.01.2018 акцiонера 
ПАТ «Запорiжжяобленерго», юридичної особи - компанiї ЛЕКС ПЕРФЕКТА 
ЛIМIТЕД (LEX PERFECTA LIMITED) про вiдкликання на пiдставi ст. 53 За-

кону України «Про акцiонернi товариства» члена Наглядової ради 
ПАТ «Запорiжжя обленерго» - представника компанiї ЛЕКС ПЕРФЕКТА 
ЛIМIТЕД (LEX PERFECTA LIMITED) - Борисенка Андрiя Володимировича. 

Повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» Борисенка Андрiя Володимировича припиняються на пiдставi 
ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства». Борисенко А.В. не на-
дав згоди на розкриття паспортних данних, часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» з 18.04.2017.

На посаду члена Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» замiсть 
особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Лiсняк Юрiй Михайлович
В.о. генерального директора 
ПАТ «Запорiжжяобленерго»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.01.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1. Загальні відо-
мості: Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БРУСИЛIВСьКА РАй АГРО ПРОМ ТЕХ
НIКА»; Код за ЄДРПОУ: 00903736; Місцезнаходження: 12600 Житомир-
ська обл м. Брусилiв вул. Чапаєва 3; Міжміський код, телефон та факс: 
(04162) 3-03-25; Електронна поштова адреса: brusrapt@emzvit.com.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.brusrapt.ho.ua; Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

За наказом директора товариства 31.01.2018 р відбулись наступні 
зміни:Головний бухгалтер Мельник Ольга Миколаївна (паспорт:ВМ501439 
виданий Брусилiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 30.05.1998) 

звiльнена 31.01.2018 р. вiдповiдно до заяви за згодою сторiн.Акцiями Това-
риства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 24.02.2015р.
(наказ про звiльнення №1-К вiд 31.01.2018р).Головного бухгалтера Куче-
ренко Олексiя Вiкторовича (паспорт:ВН487190 виданий Брусилiвським РВ 
УМВС України в Житомирськiй обл 08.10.2010) призначено 01.02.2018 р. 
вiдповiдно до заяви посадової особи. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 р -охоронник.(наказ про призначення №2-К вiд 31.01.2018 р). Ди-
ректор Марач Андрiй Павлович, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з 
законодавством. 31.01.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
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: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товарис-
тво, ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ") 29 січня 2018 року (протокол
засідання №130), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД", далі по тексту - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (код за ЄДРПОУ 05393116;
місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081).

Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є афілійованою осо-
бою акціонера, який одноосібно володіє 98,6699% акцій Товариства; є
юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради Храйбе Ф.З. - пред-
ставник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) є Головою
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", член Наглядової
ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-
ТОРМЕТ"; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір про переведення боргу №503/580160847 від 14.06.2016р., ук-

ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,

ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говорів, укладених між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 37 227,15 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 998 708 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 3,728%

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основних договорів. 

2) договір про переведення боргу №527/580160869 від 23.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 77 988,85 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 998 708 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 7,809%

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору.  

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління 
Г. Л. Шевченко

30.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ву-

лиця Барикадна, будинок 15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380562387500; +380562387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergce-

ment.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergcement.ua/uk/public-
documents

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Хай-

дельбергЦемент Україна" (протокол № 01/18 вiд 31.01.2018 р.) прийняте
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом
правочину є укладення Договору між ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна"
та  компанією Eco Oil Energie s.r.o., Словацька Республіка, на закупівлю
вугілля кам'яного марки МІІА на загальну суму  8 300 000,00 Євро, що ек-
вівалентно 288 748 700,00 грн. за офіційним курсом Національного Банку
України на дату прийняття рішення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 1 838 281,0 тис. грн.  

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності ( у відсотках) складає 15,707539.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного то-
вариства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначені. 

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

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

2. Найменування посади: 
Голова правління Сільвіо Тіде 31.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТРИЖІВСЬ-
КИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ".1.2. Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 05383282.1.3.Місцезнаходження
59410,Чернівецька обл. Заставнівський р-н с.Кострижівка, Зелена,38. 1.4.
Міжміський код, телефон та факс 0373727686 1.5. Електронна поштова
адреса kkbm@ukrpost.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
http://chvat.chv.ua/kostruzhivka.htm 1.7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлен-
ня: Зміни у складі посадових осіб емітента відбулись згідно рішення Наг-
лядової ради та наказу  від 25.01.18р. Припинено повноваження:Дирек-
тор Божисько Iван Васильович, володіє 0,0023% статутного капіталу т-ва.
Перебував на посадi з  01.08.2014р. 2 Звільнено: Головний бухгалтер Ку-
лик Галина Дмитрiвна, акціями товариства не володіє. Перебувала на по-
садi з  01.08.2014р. Посада залишається вакантною. Призначено: Дирек-
тор Кондрюк Сергiй Олександрович, акціями товариства не володіє. По-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв:15.01.2008р.
- директор з регiональних продажiв ЗАТ "СК "Альфа Страхування",
18.05.2015р. - заступник директора з питань логiстики ТОВ "Торговий дiм
"Кострижiвський комбiнат будматерiалiв", 17.09.2015р.- директор ТОВ
"Торговий дiм будiвельних матерiалiв". Призначено на необмежений тер-
мін. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадові особи не
надавали. Посадові особи судимостей не мають. III. Підпис. Особа, заз-
начена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом. Директор Кондрюк С.О. 29.01.2018р.

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)
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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».
2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unives.com.ua/ukr/about/Corp_ubr/ 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 
інформація про зміну складу посадових осіб.

II. Текст повідомлення
31.01.2018 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі – «Товариство») 
прийнято наступні рішення (Протокол № 262 від 31.01.2018 року):

- припинити повноваження Заступника Голови правління з продажів 
Товариства Гайдара Олександра Івановича (паспорт серії МА № 546952, 
виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 03.11.1998 
року) на посаді члена правління Товариства з 31.01.2018 року (вважати 
останнім днем перебування на посаді). Частка Гайдара Олександра Іва-
новича у статутному капіталі Товариства – 0,00%; розмір пакета акцій – 
0 штук; обґрунтування змін: припинення трудових відносин Гайдара 
Олександра Івановича з Товариством; непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має; на посаді члена правління Товариства 
Гайдар Олександр Іванович перебував з 22.03.2017 року. Тимчасово на 
посаду члена правління Товариства нікого не призначено.

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

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

2. Найменування посади:
Голова правління  ____________ Спренгель А.С.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

01.02.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
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: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товарис-
тво, ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ") 29 січня 2018 року (протокол
засідання №130), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД", далі по тексту - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (код за ЄДРПОУ 05393116;
місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081).

Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є афілійованою осо-
бою акціонера, який одноосібно володіє 98,6699% акцій Товариства; є
юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради Храйбе Ф.З. - пред-
ставник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) є Головою
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", член Наглядової
ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-
ТОРМЕТ"; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір про переведення боргу №503/580160847 від 14.06.2016р., ук-

ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,

ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говорів, укладених між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 37 227,15 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 998 708 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 3,728%

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основних договорів. 

2) договір про переведення боргу №527/580160869 від 23.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 77 988,85 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 998 708 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 7,809%

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору.  

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління 
Г. Л. Шевченко

30.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ву-

лиця Барикадна, будинок 15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380562387500; +380562387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergce-

ment.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergcement.ua/uk/public-
documents

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Хай-

дельбергЦемент Україна" (протокол № 01/18 вiд 31.01.2018 р.) прийняте
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом
правочину є укладення Договору між ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна"
та  компанією Eco Oil Energie s.r.o., Словацька Республіка, на закупівлю
вугілля кам'яного марки МІІА на загальну суму  8 300 000,00 Євро, що ек-
вівалентно 288 748 700,00 грн. за офіційним курсом Національного Банку
України на дату прийняття рішення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 1 838 281,0 тис. грн.  

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності ( у відсотках) складає 15,707539.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного то-
вариства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначені. 

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

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

2. Найменування посади: 
Голова правління Сільвіо Тіде 31.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТРИЖІВСЬ-
КИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ".1.2. Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 05383282.1.3.Місцезнаходження
59410,Чернівецька обл. Заставнівський р-н с.Кострижівка, Зелена,38. 1.4.
Міжміський код, телефон та факс 0373727686 1.5. Електронна поштова
адреса kkbm@ukrpost.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
http://chvat.chv.ua/kostruzhivka.htm 1.7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлен-
ня: Зміни у складі посадових осіб емітента відбулись згідно рішення Наг-
лядової ради та наказу  від 25.01.18р. Припинено повноваження:Дирек-
тор Божисько Iван Васильович, володіє 0,0023% статутного капіталу т-ва.
Перебував на посадi з  01.08.2014р. 2 Звільнено: Головний бухгалтер Ку-
лик Галина Дмитрiвна, акціями товариства не володіє. Перебувала на по-
садi з  01.08.2014р. Посада залишається вакантною. Призначено: Дирек-
тор Кондрюк Сергiй Олександрович, акціями товариства не володіє. По-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв:15.01.2008р.
- директор з регiональних продажiв ЗАТ "СК "Альфа Страхування",
18.05.2015р. - заступник директора з питань логiстики ТОВ "Торговий дiм
"Кострижiвський комбiнат будматерiалiв", 17.09.2015р.- директор ТОВ
"Торговий дiм будiвельних матерiалiв". Призначено на необмежений тер-
мін. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадові особи не
надавали. Посадові особи судимостей не мають. III. Підпис. Особа, заз-
начена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом. Директор Кондрюк С.О. 29.01.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
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: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товарис-
тво, ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ") 29 січня 2018 року (протокол
засідання №130), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД", далі по тексту - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (код за ЄДРПОУ 05393116;
місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081).

Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є афілійованою осо-
бою акціонера, який одноосібно володіє 98,6699% акцій Товариства; є
юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради Храйбе Ф.З. - пред-
ставник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) є Головою
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", член Наглядової
ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-
ТОРМЕТ"; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір про переведення боргу №503/580160847 від 14.06.2016р., ук-

ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,

ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говорів, укладених між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 37 227,15 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 998 708 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 3,728%

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основних договорів. 

2) договір про переведення боргу №527/580160869 від 23.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 77 988,85 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 998 708 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 7,809%

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору.  

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління 
Г. Л. Шевченко

30.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ву-

лиця Барикадна, будинок 15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380562387500; +380562387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergce-

ment.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergcement.ua/uk/public-
documents

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Хай-

дельбергЦемент Україна" (протокол № 01/18 вiд 31.01.2018 р.) прийняте
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом
правочину є укладення Договору між ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна"
та  компанією Eco Oil Energie s.r.o., Словацька Республіка, на закупівлю
вугілля кам'яного марки МІІА на загальну суму  8 300 000,00 Євро, що ек-
вівалентно 288 748 700,00 грн. за офіційним курсом Національного Банку
України на дату прийняття рішення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 1 838 281,0 тис. грн.  

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності ( у відсотках) складає 15,707539.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного то-
вариства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначені. 

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

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

2. Найменування посади: 
Голова правління Сільвіо Тіде 31.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТРИЖІВСЬ-
КИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ".1.2. Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 05383282.1.3.Місцезнаходження
59410,Чернівецька обл. Заставнівський р-н с.Кострижівка, Зелена,38. 1.4.
Міжміський код, телефон та факс 0373727686 1.5. Електронна поштова
адреса kkbm@ukrpost.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
http://chvat.chv.ua/kostruzhivka.htm 1.7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлен-
ня: Зміни у складі посадових осіб емітента відбулись згідно рішення Наг-
лядової ради та наказу  від 25.01.18р. Припинено повноваження:Дирек-
тор Божисько Iван Васильович, володіє 0,0023% статутного капіталу т-ва.
Перебував на посадi з  01.08.2014р. 2 Звільнено: Головний бухгалтер Ку-
лик Галина Дмитрiвна, акціями товариства не володіє. Перебувала на по-
садi з  01.08.2014р. Посада залишається вакантною. Призначено: Дирек-
тор Кондрюк Сергiй Олександрович, акціями товариства не володіє. По-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв:15.01.2008р.
- директор з регiональних продажiв ЗАТ "СК "Альфа Страхування",
18.05.2015р. - заступник директора з питань логiстики ТОВ "Торговий дiм
"Кострижiвський комбiнат будматерiалiв", 17.09.2015р.- директор ТОВ
"Торговий дiм будiвельних матерiалiв". Призначено на необмежений тер-
мін. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадові особи не
надавали. Посадові особи судимостей не мають. III. Підпис. Особа, заз-
начена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом. Директор Кондрюк С.О. 29.01.2018р.

Повідомлення про прийняття рішення про забезпечення існуван-
ня іменних цінних паперів товариства у бездокументарній формі
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БIЗ-

НЕС-ЦЕНТР "АЛЬБАТРОС"
Наглядова рада ВАТ "Бiзнес-центр "Альбатрос" 30.01.18р. прийняла

рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів товариства у
бездокументарній формі. 

1.1.Реквізити  товариства:  Повна назва : Вiдкрите акцiонерне товарис-
тво "Бiзнес-центр "Альбатрос". Скорочена назва:  ВАТ "Бiзнес-центр "Аль-
батрос". Код ЄДРПОУ: 01973638. Адреса (місцезнаходження згідно з ре-
єстраційними документами та адреса для поштових повідомлень): 58000,
Чернівецька обл., м.  Чернiвцi, вул. Головна, б. 29  тел. 0372 529024 факс
529190. Без доручення від імені товариства має право діяти голова Голо-
ва правлiння.

1.2.Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми іс-
нування, щодо якого приймається рішення: вид/характеристика/серія, різ-
новид, тип цінних паперів: акції прості іменні. Дані свідоцтва про реєстра-
цію випуску : Дата реєстрації: 25.08.1998р. Реєстраційний номер випуску
43/25/1/98. Орган, що видав свідоцтво: Чернiвецьке ТУ ДКЦПФР. Міжна-
родний  ідентифікаційний  номер цінних паперів:  UA2500611007

1.3. Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати ви-
пуск цінних паперів, щодо якого прийнято рішення : Найменування: Пуб-
лічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (скоро-
чена назва - ПАТ "НДУ"). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

1.4. Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати
рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів: Найменування:  Пуб-
лічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК" ( скорочена назва ПАТ "КРЕ-
ДОБАНК"). Місцезнаходження : 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78. Теле-
фони контактної особи: 0322972312. Код за ЄДРПОУ: 09807862. Дані лі-
цензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - де-
позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної уста-
нови - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію):  Ліцензія се-
рія АЕ № 185267, дата видачі  30.10.2012 року, строк дії необмежений, ви-
дано НКЦПФР. 

Власникам простих іменних акцій вищевказаного випуску, необхідно
укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраною ним де-
позитарною установою (у разі відсутності такого договору). Підтверджен-
ням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументар-
ній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в де-
позитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на
певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.

Наглядова  рада товариства

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

нерухомістю) емітента
І.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТьЮ «СІЕйТІ»

Код за ЄДРПОУ: 39441455
Місцезнаходження: 40000, м. Суми, вул. Вільний Лужок, будинок 6
Міжміський код, телефон та факс: +38 0542 701 223
Електронна поштова адреса: victoria.kalajdova@siati.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://siati.com.ua/
Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про розміщен-

ня цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
ІІ. Текст Повідомлення 

Позачерговими Загальними зборами учасникiв ТОВ «СIЕЙТI» 
29.01.2018 року (протокол № 20) прийнято рiшення про приватне 
розмiщення вiдсоткових iменних звичайних (незабезпечених) облiгацiй у 
бездокументарнiй формi серiї В, у кiлькостi 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) 
штук, номiнальною вартiстю 1 000,00 (одна тисяча) грн. кожна, загальною 
номiнальною вартiстю 50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень. 
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку 
вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу на дату прийняття 
цього рішення становить 200 %. Спiввiдношення загальної номiнальної 
вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного 
капiталу на дату прийняття цього рiшення становить 160%.

Iнвесторам в цiннi папери, що розмiщуються надаються наступнi права: 
право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх 
погашення; право на отримання доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на 
номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; 

право подавати Емiтенту облiгацiї для викупу, у разi прийняття такого 
рiшення уповноваженим органом Емiтента; право на здiйснення iнших операцiй, 
що не суперечать чинному законодавству України та умовам розмiщення. 

Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi 
Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених 
прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Оплата облiгацiй здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй 
валютi України – гривнi.

Метою розмiщення цiнних паперiв, а також напрямами використання 
отриманих коштiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй є розши-
рення основної дiяльностi - оптової торгiвлi зерном, насiнням i кормами для 
тварин (код КВЕД 46.21) – 100% залучених коштiв. Емiтент зобов’язується 
не використовувати кошти, залученi вiд приватного розмiщення облiгацiй, 
для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для 
покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування до-
ходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi.

Рiшення про приватне розмiщення цiнних паперiв прийнято вищим ор-
ганом управлiння ТОВ «СIЕЙТI» - Загальними зборами учасникiв. 
Конвертацiя облiгацiй умовами випуску не передбачена.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: строк обiгу 
облiгацiй – 1 рiк, 

вiдсоткова ставка - 17,5 % (сiмнадцять цiлих п’ять десятих вiдсотка) 
рiчних, виплата вiдсоткiв - поквартально.

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

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

Генеральний директор  О.М.Цупро
30.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМБУД-
МОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ – 00205819). Місцезнаходження – 02094, 
м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5. Телефон (факс) – (044) 292-60-38. 
Електронна поштова адреса – office@frieze.kiev.ua. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет – http://00205819.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – 
відомості про зміну типу товариства.

2.Текст повідомлення. Загальними зборами акціонерів 16.01.18р. 
прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне. 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в ЄДР - 31.01.2018р. Повне найменування товариства 
до зміни – Публічне акціонерне товариство «Хімбудмонтаж». Повне най-
менування товариства після зміни - Приватне акціонерне товариство 
«Хімбудмонтаж».

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.      Директор Сава В.Г.      31.01.18р.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №22, 1 лютого 2018 р. 
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2015 рік.

(Виправлена інформація, яка була надрукована в №13(2766) від 
19.01.2018року)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ШЛЯХОВОБУДIВЕЛьНЕ 
УПРАВЛIННЯ №22», 20503476. 
Запорізька , Бердянський, 71154, село Азовське 
(Луначарське), Космiчна,64 06153-92-8-90.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 31.01.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: shbu22.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «ДIАЛОГ-ОПТИМ», 38024777
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Вид загальних зборів:чергові. Дата проведення 24.04.2015.Кворум-52,8% . 
Перелік питань, що розглядались на зборах: 1.Обрання членiв Лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2.Обрання Голови та се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв.3.Звiт Виконавчого органу про резуль-
тати дiяльностi Товариства за 2014рiк.4.Звiт Наглядової ради та прийнят-
тя рiшень за наслiдками розгляду звiту за 2014 рiк.5.Звiт Ревiзiйної комiсiї 
Товариства та прийняття рiшень за результатами розгляду за 
2014рiк.6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 р.
7.Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв Товариства за 
2014рiк.
8.Прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у 
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.9.Про комiсiю з припинення То-
вариства. Обрання персонального складу комiсiї з припинення Товари-
ства. 10.Про порядок i строки припинення Товариства.
11.Затвердження плану перетворення Товариства у товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю.12.Про порядок та строки заявлення вимог кредито-
рами Товариства в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.  
13. Про порядок, строк та цiну викупу акцiй акцiонерним товариством, дiї 
Товариства щодо викуплених акцiй.14. Про порядок, строк та умови обмiну 
акцiй акцiонерного товариства на частки в статутному (складеному) 
капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. 
Результати розгляду порядку денного загальних зборів:1.Обрано лі-
чильну комісію в склад трьох чоловік:Крилова О.М., Алексова С.І., Вече-
рова П.І.
-затверджено регламент проведення Загальних зборiв:
- доповiдi, iнформацiї з питань порядку денного до 20 хв.
- виступи i коментарi – до 5 хв.
- вiдповiдi на питання – без обмежень часу.
- усi виступи починаються тiльки пiсля дозволу головуючого на Загальних 
зборах.
2. Керопяном Ю.А., запропоновано обрати головою Загальних зборiв Кри-
лова О.М. секретарем Загальних зборiв Галушко С.С.
Обрано головою загальнх зборів Керопяна Ю.А., секретарем зборів Галушко 
С.С. Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
3.Затверджено звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-
господарської дiяльностi за 2014 рiк. .Проголосувало «За» 346777 голосів, 
тобто 100% голосів акціонерів.
4.Звiт Наглядової ради ПАТ «Шляхово-будiвельне управлiння № 22» за 
2014 рiк Затверджено. . Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% 
голосів акціонерів.
5. Прийнято рiшення роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2014 роцi визна-
ти задовiльною, такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товари-
ства та затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2014 р. . 
Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
6.Слухали: Директора Товариства , яка ознайомила присутнiх на Загальних 
зборах Товариства iз рiчним звiтом та балансом Товариства за 2014 рiк.

•Прийнято рiшення: затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 
2014 рiк. . Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
7. Слухали: Директора Товариства Вечерову О.М., яка повiдомила, що за 
результатами 2014 року Товариством отримано чистий прибуток в сумi 
29,0 тис.грн.,і запропонувала отриманий прибуток направити на покриття 
збиткiв минулих рокiв. Прийняли рiшення: отриманий прибуток направити 
на покриття збиткiв минулих років. Проголосувало «За» 346777 голосів, 
тобто 100% голосів акціонерів.
8.Рішення про припинення Публiчного акцiонерного товариства «Шляхово-
будiвельне управлiння № 22» шляхом перетворення у Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Шляхово-будiвельне управлiння № 22» Рі-
шення НЕ ПРИЙНЯТО. Проголосувало «За» 9000 голосів, тобто 2,6% 
голосів акціонерів.
9: Про створення комiсiї з припинення Товариства. Обрання персонально-
го складу комiсiї з припинення Товариства. Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. . 
Проголосувало «Проти 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
10.Про порядок i строки припинення Товариства рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
Проголосувало «Проти 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів
11.Про затвердження плану перетворення.
Загальними зборами акцiонерiв рішення про затвердження плану пере-
творення НЕ ПРИЙНЯТО. Проголосувало «Проти 346777 голосів, тобто 
100% голосів акціонерів 
12 Загальними зборами акцiонерiв рiшення про письмове повiдомлення 
кредиторiв про припинення акцiонерного товариства НЕ ПРИЙНЯТО. 
Проголосувало «Проти 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів
13. Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: Не 
здiйснювати викуп акцiй. Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% 
голосів акціонерів 14.Про затвердження порядку, строкiв та умов обмiну 
акцiй акцiонерного товариства на частки в статутному (складеному) 
капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю рішення НЕ ПРИЙНЯ-
ТО. Проголосувало «Проти 346777 голосів -100%.
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1361 1420
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1009 1054
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 98 83
Сумарна дебіторська заборгованість 56 124
Грошові кошти та їх еквіваленти 197 158
Власний капітал 335 276
Статутний капітал 164 164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1230 1289
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1025 1144
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.09 0.04

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.09 0.04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 656844 656844
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальнівідомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«АЛЬФА-БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 23494714
3. Місце знаходження 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 (044) 490-1645 +38 (044) 490-1645

5. Електронна поштова 
адреса

ssbo@alfabank.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

https://alfabank.ua/investor-relations

7. Вид особливоїінформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
що довчинення яких є 
заінтересованість

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛьФАБАНК»
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШЛЯХОВОБУДIВЕЛьНЕ УПРАВЛIННЯ №22»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016рік
(Виправлена інформація, яка була надрукована в №13(2766) від 

19.01.2018року)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Шляхово-
будiвельне управлiння №22», 20503476Запо-
різька , Бердянський, 71154, село Азовське 
(Луначарське), Космiчна, буд.64 06153-92-8-90

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 31.01.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: shbu22.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «ДIАЛОГ -ОПТИМ», 38024777
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Вид загальних зборів- чергові.Дата проведення- 22.04.2016року. Кворум- 
53,25%.
Перелік питань, що розглядались на зборах:1. Обрання складу та членiв 
Лiчильної комiсiї. 2. Розглад звiту директора про результати дiяльностi То-
вариства за 2015 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття 
рiшень за наслiдками розгляду звiту.4. Затвердження рiчного звiту 
(фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 5. Прийняття рiшення про 
порядок розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшень 
про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.8. Прийняття рiшень про 
припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.10. Попереднє схвалення 
(попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися протягом року i предметом яких є майно (роботи, послуги) Това-
риства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Результати розгляду порядку денного:
1.Членами лічильної комісії обрані Крилов О.М., Алексов С.I. Затверджено 
регламент проведення Загальних зборiв:
- доповiдi, iнформацiї з питань порядку денного до 20 хв.
- виступи i коментарi – до 5 хв.
- вiдповiдi на питання – без обмежень часу.
Порядок голосування на загальних зборах акцiонерiв – бюлетенями. Голо-
сувало «За» 346777 голосів.2. За результатами розгляду звіту директора 
Товариства прийнято рішення: роботу Виконавчого органу Товариства в 
2015 роцi визнати задовiльною, такою, що вiдповiдає метi та напрямкам 
дiяльностi Товариства та затвердити звiт Виконавчого органу про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Голосувало «За» 
346777 голосів.
3. За результатами розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк 
прийнято рішення:Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 роцi визнати 
задовiльною, та затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
Голосувало «За» 346777 голосів.
4.Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
Слухали: Директора Товариства , яка ознайомила присутнiх на Загальних 
зборах Товариства iз рiчним звiтом та балансом Товариства за 2015 рiк.
прийнято рішення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 
2015 рiк. Голосувало «За» 346777 голосів.
5. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк.
Слухали: Директора Товариства Вечерову О.М., яка повiдомила, що за ре-
зультатами 2015 року Товариством отримано чистий прибуток в сумi 
58,0тис.грн. Прийняли рiшення :Отриманий прибуток направити на по-
криття збиткiв минулих рокiв. Голосували»За»-346777 голосів.

6. Прийняття рiшень про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства .За результатами доповіді Директора Вечерової О.М. прийня-
то рішення : припинити повноваження голови Наглядової ради Керопяна 
Юрiя Анушавановича, члена Наглядової ради Товариства Керопяна Сергiя 
Анушавановича, члена Наглядової ради Глазкова Валерiя Iвановича, чле-
на Наглядової ради Галушко Сергiя Стапановича, члена Наглядової ради 
Бiлобородько Наталi Микитiвни. Голосувало «За» 346777 голосів.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.Слухали: Директора Вече-
рову О.М. щодо обрання членiв Наглядової ради в кiлькостi 5 чоловiк. На 
голосування ставиться питання про обрання членiв Наглядової ради з 
кандидатiв: - Керопян Юрiй Анушаванович, Керопян Сергiй Анушавано-
вич, Глазков Валерiй Iванович, Галушко Сергiя Стапановича, Бiлобородько 
Наталя Микитiвна, Войтенко Володимир Вiкторович; 
Шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради обрано: Керо-
пяна Юрiя Анушавановича, Керопяна Сергiя Анушавановича, Глазкова Валерiя 
Iвановича, Галушко Степана Семеновича, Бiлобородько Наталю Микитiвну 
8. Прийняття рiшень про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.Слухали: Директора Вечерову О.М. щодо припинення повно-
важень посадових осiб Товариства. Прийнято рiшення: Припинити повно-
важення голови Ревiзiйної комiсiї Гончарової Нiни Михайлiвни, члена 
Ревiзiйної комiсiї Крилова Олександра Михайловича, члена Ревiзiйної 
комiсiї Алексова Степана Iвановича.
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали: Директора Вечерову О.М. щодо обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
в кiлькостi 3 чоловiк. На голосування ставиться питання про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї з кандидатiв: Гончарова Нiна Михайлiвна, Крило-
ва Олександра Михайловича, Алексова Степана Iвановича.Шляхом куму-
лятивного голосування Загальними зборами акціонерів прийнято рішення 
про обрання членами Ревізійної комісіі: Гончарову Ніну Михайлівну, Алек-
сова Степана Івановича, Крилова Олександра Миколайовича.
10. Слухали: Директора Вечерову О.М. щодо попереднього схвалення 
значних правочинiв (попереднє надання згоди на вчинення) значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року i предметом 
яких є майно (роботи, послуги) вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi 
його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та затвер-
дження значних правочинiв,якi виникли в 2015 роцi..
Рiшення не прийнято. Голосувало «Проти» 346777 голосiв-100%.
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1608 1361
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1088 1009
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 146 98
Сумарна дебіторська заборгованість 77 56
Грошові кошти та їх еквіваленти 296 197
Власний капітал 586 335
Статутний капітал 164 164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1099 -1230
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 1022 1025
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.2 0.09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.2 0.09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 656844 656844
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

II. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узго-

дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 4 
вiд 30.01.2018): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: на-
дання мiжбанкiвського кредиту; дата розмiщення 28.12.2017 у сумi  
20 000,0 тис.доларiв США, строк розмiщення кредиту - 728 днiв, вiдсоткова 
ставка – 6 %. Iнформацiящодо особи, заiнтересованої у вчиненнiправочину : 
ПАТ ''УКРСОЦБАНК'', код за ЄДРПОУ 00039019, мiсце знаходження:  
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., який володiє 90,1% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або послугчи сума коштiв, що 
є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
558 969,32 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ до гривнi станом на дату до-

говору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016  рiк: 38 953 914 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послугчи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1,435%.

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 Михайльо В.В.
Голова Правлiння 
ПАТ «АЛьФАБАНК»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.01.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
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: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товарис-
тво, ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ") 29 січня 2018 року (протокол
засідання №130), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД", далі по тексту - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (код за ЄДРПОУ 05393116;
місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081).

Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є афілійованою осо-
бою акціонера, який одноосібно володіє 98,6699% акцій Товариства; є
юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради Храйбе Ф.З. - пред-
ставник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) є Головою
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", член Наглядової
ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-
ТОРМЕТ"; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір про переведення боргу №503/580160847 від 14.06.2016р., ук-

ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,

ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говорів, укладених між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 37 227,15 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 998 708 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 3,728%

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основних договорів. 

2) договір про переведення боргу №527/580160869 від 23.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 77 988,85 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 998 708 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 7,809%

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору.  

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління 
Г. Л. Шевченко

30.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ву-

лиця Барикадна, будинок 15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380562387500; +380562387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergce-

ment.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergcement.ua/uk/public-
documents

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Хай-

дельбергЦемент Україна" (протокол № 01/18 вiд 31.01.2018 р.) прийняте
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом
правочину є укладення Договору між ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна"
та  компанією Eco Oil Energie s.r.o., Словацька Республіка, на закупівлю
вугілля кам'яного марки МІІА на загальну суму  8 300 000,00 Євро, що ек-
вівалентно 288 748 700,00 грн. за офіційним курсом Національного Банку
України на дату прийняття рішення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 1 838 281,0 тис. грн.  

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності ( у відсотках) складає 15,707539.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину
не передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного то-
вариства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначені. 

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

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

2. Найменування посади: 
Голова правління Сільвіо Тіде 31.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТРИЖІВСЬ-
КИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ".1.2. Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 05383282.1.3.Місцезнаходження
59410,Чернівецька обл. Заставнівський р-н с.Кострижівка, Зелена,38. 1.4.
Міжміський код, телефон та факс 0373727686 1.5. Електронна поштова
адреса kkbm@ukrpost.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
http://chvat.chv.ua/kostruzhivka.htm 1.7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлен-
ня: Зміни у складі посадових осіб емітента відбулись згідно рішення Наг-
лядової ради та наказу  від 25.01.18р. Припинено повноваження:Дирек-
тор Божисько Iван Васильович, володіє 0,0023% статутного капіталу т-ва.
Перебував на посадi з  01.08.2014р. 2 Звільнено: Головний бухгалтер Ку-
лик Галина Дмитрiвна, акціями товариства не володіє. Перебувала на по-
садi з  01.08.2014р. Посада залишається вакантною. Призначено: Дирек-
тор Кондрюк Сергiй Олександрович, акціями товариства не володіє. По-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв:15.01.2008р.
- директор з регiональних продажiв ЗАТ "СК "Альфа Страхування",
18.05.2015р. - заступник директора з питань логiстики ТОВ "Торговий дiм
"Кострижiвський комбiнат будматерiалiв", 17.09.2015р.- директор ТОВ
"Торговий дiм будiвельних матерiалiв". Призначено на необмежений тер-
мін. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi посадові особи не
надавали. Посадові особи судимостей не мають. III. Підпис. Особа, заз-
начена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом. Директор Кондрюк С.О. 29.01.2018р.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ІННОВАЦІй» Код ЄДРПОУ 00114057, Місцезнаходження: 79005, 
м. Львів, вул. Шота Руставелі, 7. Згiдно iнформацiйної довiдки Національ-
ного Депозитарію України № 147015 вiд 16.01.2018 року (отриманої 
30.01.2018  року) щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10 та бiльше 
вiдсотками Статутного капiталу емiтента, стало вiдомо, що збiльшилась 
кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера ТзОВ «ЛIО-ЛВ» /Код ЄДРПОУ: 41495384, 
мiсцезнаходження:, Львiвська  обл., м.Львiв, вул. Костя Левицького, буд.22, 
оф.1 ) вiд 0 шт. до 4805219 шт., що становить 49,996% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй. Згiдно iнформацiйної довiдки Національного Депозитарію 
України № 147015 вiд 16.01.2018 року (отриманої 30.01.2018 року) щодо 
iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють десяти та бiльше вiдсотками Статут-
ного капiталу емiтента, стало вiдомо, що зменшилась кiлькiсть акцiй у влас-
ност iакцiонера ТзОВ «Перлина - Люкс» /Код ЄДРПОУ: 32569345, 
мiсцезнаходження:, Львiвська обл., м.Львiв, вул. Шота Руставелi, буд.7) вiд 
6100867 шт. до 1295648 шт., що становить 13,48% вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй. ПрАТ «Центр енергетичних інновацій»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР» 
повідомляє:

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення 
статутного капіталу: 

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Розмір статутно-
го капіталу на 

дату прийняття 
рішення

 (тис. грн.)

Сума, на яку 
зменшуєть-
ся статутний 

капітал 
(тис. грн.)

Розмір 
статутного 
капіталу 

після 
зменшення 
(тис. грн.)

Спосіб 
зменшен-

ня 
статутно-

го 
капіталу

1 2 3 4 5 6
1 29.01.2018 18034 12984 5050

Спосіб зменшення статутного капіталу: статутний капiтал товариства, з 
якого здiйснюється видiл, зменшується на суму розмiру статутного 
капiталу товариства, що створюється шляхом видiлу, та на загальну 
номiнальну вартiсть акцiй, якi не пiдлягають конвертацiї.

Зміст інформації: 29.01.2018р. Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Квазар» прийнято рiшення розподiлити статутний капiтал ПАТ «КВА-
ЗАР» мiж ПАТ «КВАЗАР» та ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«КРIПТА» наступним чином: 1. статутний капiтал ПАТ «КВАЗАР» становить  
5 033 910 (п'ять мiльйонiв тридцять три тисячi дев’ятсот десять) гривень  
00 копiйок, подiлений на 359 565 (триста п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот 
шiстдесят п’ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 14,00 гривень 
(чотирнадцять гривень 00 копiйок) кожна акцiя. Кiлькiсть привiлейованих 
акцiй - 0 (нуль); 2. статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КРIПТА» становить 12 944 340,00 (дванадцять мiльйонiв дев’ятсот 
сорок чотири тисячi триста сорок гривень) 00 копiйок, подiлений на 359 565 
(триста п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот шiстдесят п’ять) простих iменних 
акцiй номiнальною вартiстю 36,00 гривень (тридцять шiсть гривень 00  копiйок) 
кожна акцiя. Кiлькiсть привiлейованих акцiй - 0 (нуль).Причини, якi обумовили 
таке рiшення - видiл з приватного акцiонерного товариства «Квазар» приват-
ного акцiонерного товариства «КРIПТА». Iнформацiя про розмiр статутного 
капiталу на дату прийняття рiшення про його зменшення: 18 033 650,00 грн. 
Розмiр статутного капiталу пiсля зменшення: 5 033 910,00 грн. Сума, на яку 
зменшується статутний капiтал: 12 999 740,00 грн.Частка (у вiдсотках), на яку 
зменшується статутний капiтал: 72,09 %Спосiб зменшення статутного 
капiталу: статутний капiтал товариства, з якого здiйснюється видiл, зменшу-
ється на суму розмiру статутного капiталу товариства, що створюється шля-
хом видiлу, та на загальну номiнальну вартiсть акцiй, якi не пiдлягають 
конвертацiї. Загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi не пiдлягають конвертацiї 
становить 55 400,00 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на день 
прийняття рiшення – 322 605.Кiлькiсть голосуючих акцiй та їх частка у 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у вiдсотках), щодо кожного з членiв на-
глядової ради товариства станом на день прийняття рiшення: 1. Монаков 
Сергiй Владленович – 22145 шт., що складає 6,86%. 2. Дмитерчук Богдан 
Петрович – 0 шт., що складає 0%. 3. Золотухiн Валерiй Тихонович - 0 шт., що 
складає 0%. 4. Берiнгов Сергiй Борисович – 42 824 шт., що складає 13, 27%. 
5. Юденко Олександр Дмитрович - 0 шт., що складає 0%. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй та їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у вiдсотках), 
щодо кожного з членiв виконавчого органу, станом на день прийняття 
рiшення: 1.Смолич Олександр Сергiйович -0 шт., що складає 0%. 2.Пiвчук 
Тетяна Вiталiївна - 0 шт., що складає 0%. 3.Янiцький Василь Костянтинович  - 
0 шт., що складає 0%. 4.Субботiн Юрiй Миколайович - 0 шт., що складає 0%. 
5.Банiт Вiктор Андрiйович - 0 шт., що складає 0%. Кiлькiсть голосуючих акцiй 
та їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у вiдсотках), щодо кожного 
з акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй станом на 
день прийняття рiшення: 1. Берiнгов Сергiй Борисович – 42 824 шт., що скла-
дає 13, 27%. 2. КМ Секюр Корп. – 241 327 шт., що складає 74,81%

Голова правління  Смолич О.С.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПЛЕКС ВIДПОЧИНКУ «ЗАIР»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «КОМПЛЕКС ВIДПОЧИНКУ «ЗАIР». 2. Код за ЄДРПОУ: 
20614164. 3.  Місцезнаходження: 08200 Київська обл., м. Iрпiнь вул.Гри-
боєдова 15. 4.  Міжміський код, телефон та факс: (04597) 62-2-48. 
5.  Електронна пош това адреса: uasveta09@ukr.net. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації.: http://20614164.smida.gov.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР» 

(далi - Товариство), якi вiдбулись 29.01.2018 року, прийнято рiшення по-
передньо надати Директору згоду на вчинення значних правочинів будь-
якого характеру, які становлять більше 10 відсотків вартості активів То-
вариства, за даними останньої річної фінансової звітності (щодо 
кожного правочину), що можуть вчинятися Товариством у ходi поточної 
господарської дiяльностi протягом одного року із дати прийняття цього 
рішення. Гранична сукупна вартість правочинів: не визначено. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  
1207,4 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): не визначено. Загальна кількість голосуючих акцій: 
40000 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах: 40000  шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення: 40000 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт.

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

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

2. Директор  Ярошенко Iрина Володимирiвна
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Додаток 8 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)

Проспект емісії облігацій підприємства,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансовогосподарський стан
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУШ»
2) скорочене найменування (за наявності)
ТОВ «РУШ»
3) код за ЄДРПОУ
32007740
4) місцезнаходження
Україна, 49055, м. Дніпро, проспект Кірова, буд. 104 А
5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
телефон +38 056 787 33 44; +38 056 787 33 45; 
факс +38 056 787 34 55; +38 056 787 33 45; 
електронна пошта: sgudakova@eva.dp.ua 
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реє-

страцію емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУШ»
Дата державної реєстрації – 22.05.2002 року;
Орган, що здійснив державну реєстрацію - виконавчий комітет Жовтневої ра-

йонної ради м. Дніпропетровськ. 
Дата запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного дер-

жавного реєстру відомостей про юридичну особу – 22.02.2005; 
Номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про 

юридичну особу - 1 224 120 0000 008275. Змін організаційно-правової форми та 
назви емітента не було.

7) предмет і мета діяльності
Витяг зі Статуту ТОВ «РУШ»:
«2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.
2.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту. Товариство створено з метою здійснен-
ня ринкових взаємовідносин і отримання прибутку на основі задоволення потреб 
громадян, колективних, державних і інших підприємств, установ і організацій в 
продукції, що виробляється, товарах, послугах, що надаються, в сферах визна-
чуваних предметом діяльності.

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь 
Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить законодавство про товари-
ство, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- оптова торгівля без конкретної спеціалізації;
- інші види оптової торгівлі;
- надання послуг складування, передпродажної підготовки та транспортуван-

ня грузів для клієнтів;
- транспортна обробка вантажів;
- посередництво у оптовій торгівлі різними групами товарів;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- робота з базами даних;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
-маркетингові дослідження та керівництво підприємствами;
- виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
- діяльність в сфері громадського харчування (створення та експлуатація у 

встановленому порядку кафе, барів, ресторанів і т.д.);
- виготовлення меблів;
- промислове виробництво продукції матеріально-технічного призначення;
- роботи по наладці, шефмонтажу та ремонту технологічного обладнання 

промислових підприємств, інших організацій та приватних осіб;
- оптова та роздрібна торгівля верстатами;
- оптова та роздрібна торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- виробництво, реалізація, монтаж, ремонт та технічне обслуговування вер-

статів для 
оброблення металу;
- виробництво, реалізація, монтаж, ремонт та технічне обслуговування машин 

та устаткування для металургії;
- енергообстеження та енергоаудит цивільних та промислових об’єктів;
- виконання проектних робіт в енергетиці та теплоенергетиці;
- проведення наукових, вишукувальних робіт в енергетиці та теплоенергетиці;
- участь в реалізації науково –технічних програм, направлених на вирішення 

проблем екології та ерегоресурсозберігання;
- виконання наукових, науково–дослідних, проектно–конструкторських, проектно-

вишукувальних, геолого–геодезичних робіт і впровадження їх результатів;
- проектування енергетичних установок, установок по використанню вторин-

них енергетичних ресурсів, установок водопідготовок і систем очистки сточних 
вод;

- виконання будівельно–монтажних і пуско–налагоджувальних робіт промис-
лових, цивільних об’єктів, у тому числі котельних установок і сосудів під тиском;

- проектування систем газопостачання тиском до 1,2МПс;
- будівельні, монтажні, пуско–налагоджувальні роботи систем газопостачання 

тиском до 1,2 МПс; 

- проведення науково–дослідних, науково–технічних, проектнопошукових, 
дослідно-експериментальних, природозберігаючих , конструкторсько –техноло-
гічних та інших робіт в усіх галузях науки і техніки, а також проведення незалеж-
ної технічної експертизи;

- програмне і технічне обслуговування обчислювальних комплексів;
- ремонт та технічне обслуговування електронної техніки;
- розробка проектно–кошторисної документації для об’єктів будівництва;
- проведення експертиз проектно–кошторисної документації;
- авторський нагляд за будівництвом об’єктів цивільного та промислового 

призначення;
- наукові розробки електронних приладів, монтаж, налагодження, втілення їх 

у виробництво;
- будівельно-монтажні роботи;
- роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування;
- торгово-закупівельна діяльність (в т.ч. оптова і роздрібна торгівля, створен-

ня мережі власних магазинів);
- оптова торгівля продовольчими, непродовольчими товарами, продукцією 

виробничо-технічного призначення, сільськогосподарською продукцією, в тому 
числі обладнанням для електроенергетики і нафтогазового комплексу;

- оптова та роздрібна торгівля нафтою, нафтопродуктами, паливно–
мастильними матеріалами, енергоносіями та електроенергією, металопрокатом 
та виробами з металу, картонними виробами;

- оптова торгівля виробами хімічної промисловості, в тому числі поліпропіле-
ном, полістіролом та ін.;

- оптова та роздрібна торгівля горілчаними та тютюновими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни, побутової хімії, косметич-

ними та парфумерними товарами;
- роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до 

інших групувань;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продоволь-

чого асортименту; 
- здавання під найм нерухомого майна виробничо–технічного та культурного 

призначення;
- здавання під найм нерухомості невиробничого призначення;
- здавання під найм автомобілів;
- здавання під найм інших транспортних засобів;
- здавання під найм машин та устаткування;
- фінансовий лізинг;
- надання приміщень та обладнання в оренду, в тім числі з правом викупу;
- закупка сільгосппродукції, ТНС, продукції виробничо-технічного призначен-

ня у населення як за безготівковий так і за 
готівковий розрахунок;
- переробка сільськогосподарської і м'ясомолочної продукції, в тому числі і на 

власних переробних потужностях і реалізація продукції їх переробки;
- дизайнерські послуги;
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного 

призначення;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільськогосподарсько-

го виробництва;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
- виробництво господарських товарів, метизів (цвяхів, дроту, сітки), товарів 

побутової хімії;
- надання в оренду (в тому числі і з правом викупу) приміщень, будівель, спо-

руд, інвентарю, обладнання та ін.;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання 

юридичним та фізичним особам;
- оптова торгівля необробленими чорними та кольоровими металами;
- оптова торгівля автотоварами;
- організація комерційних вистав, ярмарок, аукціонів, торгів, бізнес-шоу програм;
- інформаційно-аналітична служба;
- юридичні послуги фізичним та юридичним особам;
- транспортні послуги на спеціалізованих видах транспорту;
- роботи по наладці, шефмонтажу та ремонту складного технологічного об-

ладнання промислових підприємств та інших організацій та приватних осіб;
- посередницькі послуги при будівництві та ремонту;
- інженерні вишукування;
- проектні роботи;
- виробництво будівельних та відділочних матеріалів;
- будівельно-монтажні роботи;
- інженирінгові роботи у будівництві;
- будівельно-монтажні, ізоляційні, ремонтні та реставраційні роботи, будівель-

ні роботи за кордоном з сировини та матеріалів, вироблених на Україні;
- будівництво та ремонт, запровадження в експлуатацію, реалізація об’єктів 

житлового та промислового будівництва; 
- будівництво та ремонт під’їздних залізничних шляхів та стрілочних переводів;
- будівництво та ремонт автошляхів;
- будівництво трубопроводів різного призначення;
- виконання функції генерального підрядника у будівництві;
- надання побутових послуг населенню;
- здійснення транспортно-експедиційної діяльності;
- консультації стосовно перевезень будь-якими видами транспорту;
- надання консультаційних послуг по питанням маркетингу, коньюнктурно-

комерційної інформації,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «РУШ»
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- створення автоматизованих систем, обробка даних, поставка та сервісне 
обслуговування обчислювальної техніки, систем телефаксового зв'язку, оргтехні-
ки і запасних частин до них, створення і торгівля науково-ємкістною програмною 
продукцією, приладами, системами супутникового зв'язку, винахід промислових 
зразків, які є власністю Товариства або переданих 

йому іншими підприємствами, в тому числі іноземними фірмами на підставі 
укладених угод;

- наукові дослідження;
- проектно-конструкторські роботи;
- розробка та впровадження ноу-хау;
- підбір, оцінка та навчання менеджерів для українських та закордонних фірм 

та представництв;
- здійснення видавничої діяльності по підготовці та випуску інформаційно-

комерційних, науково-методичних, рекламних матеріалів, та іншої поліграфічної 
продукції;

- надання представницьких послуг;
- виконання брокерських та ділерських послуг;
- фасовка та упаковка продуктів харчування;
- упаковка та фасовка будівельних матеріалів;
- організація і утримання готелів, мотелів, кемпінгів, платних автостоянок;
- операції з нерухомістю, послуги ріелтера;
- експертні послуги при оцінці житлових та нежитлових споруд та приміщеннь, 

авто-, мототехніки, водного та морського транспорту;
- створення інформаційно-довідкової служби;
- рекламно-видавнича діяльність, видання газет, журналів та інших видів по-

ліграфічної продукції;
- виробництво рекламної, презентаційної, художньої, аудіо-, відео-, теле-, ра-

діо- та анімаційної продукції;
- організація і проведення рекламних компаній, інформаційних, соціологічних 

і маркетингових досліджень;
- реклама у засобах масової інформації, книгах, каталогах, календарях та ін-

ших друкованих, відео-, теле-, аудіо носіях;
- реклама в електронних засобах зв’язку;
- посередницька агентська і торгівельна діяльність, в т.ч. у засобах масової 

інформації та інших засобах реклами;
- формування баз даних прямої поштової кореспонденції;
- послуги прямої поштової розсилки;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним тран-

спортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 

транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- експедиційні послуги при перевезеннях вантажів будь- яким видом тран-

спорту; 
- організація автогосподарств, автотранспортних послуг, та автомобільно-

технічного обслуговування;
- ремонт, відновлення, реалізація і сервісне обслуговування автотранспорту;
- продаж та здавання в оренду (найм) майна виробничо- технічного призна-

чення;
- послуги в сфері реклами та маркетингу;
- проведення тренінгів та семінарів по різноманітним тематикам;
- організація курсів по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, проведен-

ня лекцій, симпозіумів та інших заходів;
- консалтингова діяльність;
- іноваційно–виробнича діяльність по створенню інфраструктури впрова-

дження передових технологій у промисловості та сільському господарстві;
- проведення науково–дослідних робіт з метою інтесифікації та оптимізації 

сільського господарства та промисловості;
- проведення робіт по залученню та розміщенню іноземних інвестицій;
- надання послуг юридичного, інформаційного та маркетингового характеру, 

посередницька діяльність;
- наладка програмного забезпечення;
- укладення договорів відповідального зберігання;
- зовнішнь-економічна діяльність (експортно-імпортні операції);
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника; 
- здійснення обміну валют згідно діючого законодавства;
- інша діяльність, не заборонена законодавством.
2.3. На види діяльності, які підлягають ліцензуванню або патентуванню, Товари-

ство придбає ліцензії та патенти у порядку, встановленому діючим законодавством. »
8) перелік засновників емітента
Засновником ТОВ «РУШ» є: 
Юридична особа резидент Республіки Кіпр Компанія «НОМЕТРОС ІНВЕСТ-

МЕНТС ЛТД» (NOMETROS ІNVESTMENTS LTD) (НЕ 198335, зареєстрована 
03.05.2007 року відділом реєстратора компаній та офіційного ліквідатора Мініс-
терства торгівлі, промисловості і туризму Республіки Кіпр, місцезнаходження 
(юридична адреса): Сіракоусон, 8, Агіос Дометіос, 2365, м. Нікосія, Кіпр 
(Syrakouson, 8, Agіos Dometіos, 2365, Nіkosіa, Cyprus).

9) структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок 
їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)

Відповідно до ст. 7 Статуту ТОВ «РУШ»:
«Стаття 7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.
7.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників, які 

складаються з усіх учасників або призначених ними представників. Представники 
Учасників можуть бути як постійними, так і призначеними на певний строк. Учас-
ник вправі в будь-який час замінити свого представника на зборах, сповістивши 
про це інших Учасників. 

7.2. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційно розміру їх час-
ток в статутному капіталі. 

7.3. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на 
рік. Позачергові збори Учасників скликаються в разі наявності відповідних обста-
вин за вимогою Генерального директора, Учасників Товариства, що володіють у 
сукупності більше як 20 відсотками голосів. Порядок скликання Загальних зборів 
Учасників Товариства здійснюється згідно ст.61 Закону України «Про господар-
ські Товариства» та згідно ст.98 Цивільного Кодексу України.

7.4. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них при-
сутні Учасники (представники Учасників), що володіють в сукупності більше, ніж 
60 відсотками голосів. Брати участь в Загальних зборах з правом дорадчого голо-
су можуть члени виконавчого органу, що не є Учасниками Товариства. 

7.5. Учасники Товариства мають право передавати свої повноваження на збо-
рах своїм представникам чи іншим Учасникам Товариства. Якщо повноваження 
передаються іншому Учаснику, то про це своєчасно попереджують голову зборів 
письмово, якщо своєму представнику - передача повноважень здійснюється на 
підставі доручення, яке завіряється нотаріально. 

7.6. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відно-
ситься: 

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його 
планів та звітів про виконання; 

б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
в) обрання та відзив членів виконавчого органу (Дирекції, Генерального ди-

ректора) та ревізійної комісії;
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи, при 

наявності, дочірні підприємства; затвердження звіту та висновків ревізійної комі-
сії, порядку розподілу прибутків, визначення порядку покриття збитків; 

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, затвердження 
їх статутів та положень про них; 

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадо-
вих осіб Товариства; 

ж) прийняття рішення про випуск та реалізацію цінних паперів; 
з) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення лік-

відаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
и) визначення розмірів, форми та порядку внесення Учасниками додаткових 

вкладів; і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; 
ї) виключення Учасника з Товариства; 
к) прийняття нових Учасників до складу Товариства; 
л) прийняття рішення про участь Товариства у створенні нових підприємств, 

придбання часток у статутних капіталах інших товариств та про вихід Товариства 
зі складу Учасників будь-якого іншого товариства; 

м) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення 
та визначення повноважень відповідних контрольних органів; 

н) відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків 
майна Товариства; 

о) призначення на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представ-
ництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; 

п) прийняття рішення про необхідність отримання Товариством кредитів, по-
зик та визначення засобів забезпечення зобов’язань за ними; надання дозволу 
Генеральному директору Товариства на підписання кредитних договорів, догово-
рів позик, договорів, пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань Товари-
ством, в т.ч. порук, гарантій (незалежно від суми кредиту чи позики, що отриму-
ється Товариством, та суми поруки, гарантії чи іншого засобу забезпечення 
виконання зобов’язання); 

р) прийняття рішення про розпорядження майновими правами інтелектуаль-
ної власності, в тому числі, про відчуження, видачу ліцензій на використання 
об’єкта права інтелектуальної власності, підписання ліцензійних договорів, на-
дання згоди на реєстрацію та використання третіми особами, передачу в заставу 
виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

7.6.1. З питань, зазначених у пп. а), б), ї) п.7.6. цього Статуту, рішення прий-
маються учасниками, що володіють у сукупності більш, 50% голосів. З решти пи-
тань рішення приймаються простою більшістю голосів. 

7.7. Порядок прийняття рішень шляхом опитування, перелік питань, що роз-
глядаються в цьому випадку, процедура підготовки зборів та інші особливості 
прийняття рішень, що не обумовлені даним статутом, визначаються правилами 
процедури, які затверджуються зборами. 

7.8. Виконавчим органом Товариства є колегіальний орган - Дирекція. Дирек-
цію Товариства очолює Генеральний директор, який обирається на посаду загаль-
ними зборами учасників Товариства. Членами дирекції Товариства можуть бути 
учасники Товариства, а також особи, які не є учасниками. Члени дирекції Товари-
ства призначаються на посаду та звільняються з посади загальними зборами То-
вариства з обов’язковим затвердженням на загальних зборах учасників і підзвітні 
їм. Дирекція підзвітна зборам учасників і організовує виконання його рішень. Ди-
рекція не має права приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства. 

7.8.1. До повноважень дирекції Товариства, зокрема, належать: 
- організація виконання рішень загальних зборів Товариства; 
- розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених 

загальними зборами Товариства; 
- розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності Това-

риства; 
- вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансуван-

ня, розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його фі-
лій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та 
цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та вну-
трішнього контролю; 

- вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних 
підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;
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- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональ-
ної структури управління Товариством; - розгляд матеріалів перевірок та ревізій, 
а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств; 

- аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх 
підприємств Товариства в цілому; - визначення принципів ціноутворення і марке-
тингової політики Товариства; 

- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків; 
- підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів; 
- розробка пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших 

внутрішніх документів Товариства; - внесення пропозицій про створення, реорга-
нізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності; 

- розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому 
числі інших господарських товариств, будь – яких юридичних осіб; 

- попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний загальних 
зборів учасників Товариства; 

- здійснення підготовки чергових та позачергових загальних зборів учасників 
Товариства, включаючи підготовку необхідних пропозицій і документів та при-
йняття рішення про дату скликання та порядок денний загальних зборів учасни-
ків Товариства; 

- підготовка щорічного виробничо–фінансового плану, кошторису витрат, 
штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлен-
ня показників, розмірів та строків їх преміювання; 

- затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги; 
- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів То-

вариства; 
- вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством. 
7.8.2. Засідання дирекції скликаються Генеральним директором Товариства, 

якщо на них присутні не менш ніж 50% її членів. Рішення дирекції приймаються 
простою більшістю голосів. В разі рівного розподілу голосів членів дирекції, голос 
Генерального директора є вирішальним. 

7.8.3. Позачергові засідання дирекції скликаються на вимогу Генерального 
директора або будь - кого з членів дирекції Товариства.

7.9. Генеральний директор за посадою входить до складу дирекції Товари-
ства. Кількісний склад членів дирекції та посадові особи, які входять до складу 
дирекції визначаються загальними зборами. 

7.9.1. Генеральний директор призначається та відкликається зборами учас-
ників Товариства. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товари-
ства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції зборів учасни-
ків та дирекції. Збори учасників можуть приймати рішення про передачу частини 
повноважень, які їм належать, в компетенцію Генерального директора. Генераль-
ний директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання його рішень. 
Генеральний директор має право першого підпису будь – яких документів від 
імені Товариства. Генеральний директор не має права приймати рішення, 
обов’язкові для учасників Товариства. 

7.9.2. Генеральний директор: 
7.9.2.1. Призначається зборами учасників на невизначений строк і здійснює 

керівництво діяльністю Товариства та дирекції. 
7.9.2.2. Видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в компетенцію 

Товариства. 
7.9.2.3. Представляє Товариство без довіреності у відносинах з будь – якими 

українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, від імені Товари-
ства укладає в країні та за кордоном всі види правочинів, договори та інші угоди, 
які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цьо-
го статуту. В разі необхідності, користується правом першого підпису на банків-
ських документах. Підпис Генерального директора на будь – яких документах, що 
стосуються Товариства підтверджується відбитком круглої печатки Товариства.

7.9.2.4. Забезпечує розробку та виконання перспективних планів Товари-
ства; 

7.9.2.5. Організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів, надає 
звіти про їх виконання; 

7.9.2.6. Надає Голові Товариства пропозиції щодо порядку формування та 
розподілу резервного та інших фондів. 

7.9.2.7. Розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням об-
межень встановлених цим Статутом. 

7.9.2.8. Затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила 
внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом 
на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при цьому 
їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та 
трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, на-
кладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття 
цих стягнень.

7.9.2.9. Визначає осіб, які мають право другого підписів на платіжних доручен-
нях; Генеральний директор Товариства має право безпосередньо звертатися до 
учасників Товариства по будь – якому питанню діяльності Товариства. 

7.9.2.10. Видає довіреності на передоручення частину своїх повноважень ін-
шим особам та на здійснення юридичних дій від імені Товариства. 

7.9.2.11. Призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та 
структурних підрозділів Товариства.

7.9.2.12. Генеральний директор Товариства має інші права та обов’язки, по-
кладені на нього загальними зборами та здійснює інші дії для досягнення мети 
діяльності Товариства. 

7.10. Члени дирекції зобов'язані: - діяти від імені Товариства у межах, перед-
бачених чинним законодавством і Статутом Товариства; - відповідати за дотри-
мання статуту і внутрішніх документів, що регламентують роботу Товариства; - 
відповідати за дотримання прав учасників і членів трудового колективу, 
визначених статутом і іншими внутрішніми документами Товариства; - сприяти 
успішній діяльності Товариства; - відповідати за дотримання комерційної таємни-

ці щодо діяльності Товариства і нести відповідальність за її розголошення. - збе-
рігати комерційну таємницю тих підприємств, організацій, установ, з якими Това-
риство має ділові відносини; - не використовувати знання комерційної таємниці 
для заняття будь-якою діяльністю, що як конкурентна дія може завдати шкоди 
Товариству. - не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товари-
ства і не починати будь-які дії, що суперечать інтересам Товариства; - виконувати 
дії по управлінню справами Товариства виключно в межах повноважень, наданих 
Статутом. 

7.11. Дирекція та члени дирекції несуть персональну відповідальність за своє-
часне та повне виконання рішень зборів учасників, якщо вони не суперечать чин-
ному законодавству і Статуту Товариства. Члени дирекції, у випадку невиконання 
або неналежного виконання ними своїх обов'язків, несуть дисциплінарну, адміні-
стративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України. 

7.12. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова зборів То-
вариства, Генеральний директор, члени дирекції, голова ревізійної комісії. Поса-
довими особами органів управління Товариства не можуть бути особи, перерахо-
вані в абзаці третьому статті 23 Закону України «Про господарські товариства». 
Посадові особи відповідають за нанесені Товариству збитки згідно з діючим за-
конодавством України.

7.13. Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснюється Ревізійною ко-
місією, утвореною зборами Учасників Товариства в кількості не менше 3-х осіб, 
чи з залученням сторонньої аудиторської служби. Члени виконавчого органу не 
можуть бути членами Ревізійної комісії. 

Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства проводиться Ревізійною 
комісією за дорученням зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учас-
ників Товариства. Ревізійна комісія має право вимагання від виконавчого органу 
Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших до-
кументів, особистих пояснень. 

Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому ор-
гану Товариства.

Ревізійна комісія складає, висновки за річним звітом та балансом. Без виснов-
ків ревізійної комісії Товариство не має права затверджувати баланс. Ревізійна 
комісія має право вимагати позачергового скликання зборів Учасників у випадку, 
якщо виникла загроза існуванню Товариства або виявлено зловживання посадо-
вими особами Товариства.»

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробни-
чого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на 
основному місці роботи:

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу

Генеральний директор ТОВ «РУШ» - Шищук Олексій Анатолійович, 1976 року на-
родження, освіта вища, економіст, виробничій стаж 20 років, стаж роботи на цій по-
саді 3 роки , посада на основному місці роботи: Генеральний директор ТОВ «РУШ»;

Член дирекції, Виконавчий директор ТОВ «РУШ» - Шевченко Ольга Анатоліїв-
на, 1965 року народження, освіта вища, економіст - математик, виробничій стаж 
30 років 3 місяці., стаж роботи на цій посаді 4 роки 4 місяці, посада на основному 
місці роботи: Виконавчий директор ТОВ «РУШ»;

Член дирекції, Фінансовий директор ТОВ «РУШ» - Воленко Лілія Василівна, 
1967 року народження, освіта вища, інженер-математик, магістр фінансів, вироб-
ничій стаж 26 років 11 міс., стаж роботи на цій посаді 8 років 4 місяці, посада на 
основному місці роботи: Фінансовий директор ТОВ «РУШ»;

Член дирекції, Директор з інформаційних технологій ТОВ «РУШ» - Півень Вла-
дислав Володимирович, 1973 року народження, освіта вища, інженер-механік, ви-
робничій стаж 23 роки 2 міс., стаж роботи на цій посаді 11 років 2 місяці, посада на 
основному місці роботи: Директор з інформаційних технологій ТОВ «РУШ»;

Член дирекції, Директор з продаж ТОВ «РУШ» - Кацеба Марина Миколаївна, 
1974 року народження, освіта вища, інженер по автоматизації, виробничій стаж 
19 років 2 місяці, стаж роботи на цій посаді 7 років 11 місяців, посада на осно-
вному місці роботи: Директор з продажу ТОВ «РУШ»;

Член дирекції, Директор з персоналу ТОВ «РУШ» - Печериця Інна Худувна, 
1971 року народження, освіта вища, вчитель начальних класів, психолог, вироб-
ничій стаж 20 років 2 міс., стаж роботи на цій посаді 8 років 11 місяців, посада на 
основному місці роботи: Директор з персоналу ТОВ «РУШ»;

Член дирекції, Директор з розвитку ТОВ «РУШ» - Заболотна Оксана Микола-
ївна, 1976 року народження, освіта вища, фахівець із стандартизації, сертифіка-
ції та якості, виробничій стаж 20 років , стаж роботи на цій посаді 8 років 6 міся-
ців., посада на основному місці роботи: Директор з розвитку ТОВ «РУШ»;

Член дирекції, Заступник генерального директора по комерційним та маркетин-
говим питанням ТОВ «РУШ» - Смірнова Галина Василівна, 1966 року народження, 
освіта вища, менеджмент організацій, виробничій стаж 27 років 9 міс., стаж роботи 
на цій посаді 5 років 11 місяців, посада на основному місці роботи: , Заступник ге-
нерального директора по комерційним та маркетинговим питанням ТОВ «РУШ».

голова та члени наглядової ради (за наявності)
Створення у ТОВ «РУШ» такого органу, як Наглядова рада, не передбачено 

чинним Статутом ТОВ «РУШ».
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)
Голова ревізійної комісії ТОВ «РУШ»: Собкова Ірина Володимирівна, 1955 

року народження, освіта середньо-спеціальна, бухгалтер, виробничій стаж 36 ро-
ків, стаж роботи на цій посаді 11 років., посада на основному місці роботи: На-
чальник управління аудиту та контролю фінансового департаменту Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Омега».

корпоративний секретар (за наявності)
Корпоративний секретар відсутній
головний бухгалтер (за наявності)
Головний бухгалтер ТОВ «РУШ» - Гаркуша Юлія Євгенівна, 1974 року наро-

дження, освіта вища, спеціаліст з економіки та підприємництва, виробничій стаж 
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19 років 8 місяців, стаж роботи на цій посаді 4 роки 8 місяців, посада на основно-
му місці роботи: Головний бухгалтер ТОВ «РУШ».

11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального 
виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного вико-
навчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що пере-
дував року, у якому подаються документи

Середньомісячна заробітна плата Членів дирекції ТОВ «РУШ» за 2016 року 
склала - 286 402,99 гривень.

Середньомісячна заробітна плата Членів дирекції ТОВ «РУШ» за третій квар-
тал 2017 року склала: 316 900,09 гривень.

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента:
1) розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про 

публічне розміщення облігацій
Розмір Статутного капіталу на 18.12.2017 року становить 10 000 000,00 (де-

сять мільйонів) гривень 00 копійок. На дату прийняття рішення Статутний капітал 
оплачений повністю.

2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у влас-
ності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноважен-
ня одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства 
також кількість акцій)

Члени виконавчого органу ТОВ «РУШ» не мають частки у статутному капіталі 
Товариства.

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що 
перевищує 10 %

«НОМЕТРОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (NOMETROS ІNVESTMENTS LTD, реє-
страційний номер - НЕ 198335, місцезнаходження (юридична адреса): Сіракоу-
сон, 8, Агіос Дометіос, 2365, м. Нікосія, Кіпр (Syrakouson, 8, Agіos Dometіos, 2365, 
Nіkosіa, Cyprus)), юридична особа, що створена та існує за законодавством Рес-
публіки Кіпр, володіє 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «РУШ»

4) розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує 
даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій

Розмір Власного капіталу станом на 30.09.2017 року становить 785 660 000,00 
(сімсот вісімдесят п’ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень 00 копійок.

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
1) інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням 

реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали від-
повідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості об-
лігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

Облігації серії «А», звичайні відсоткові іменні, загальною номінальною вартіс-
тю 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн, , свідоцтво про реєстрацію випусків 
облігацій № 62/2/07 від 16.02.2007 року, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, дата видачі 30.03.2007 року номінальна вартість од-
нієї облігації 1 000,00 грн., кількість облігацій у випуску - 20 000 (двадцять тисяч) 
штук. Форма існування – бездокументарна. Облігації погашено. Розпорядження 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування випуску  
№ 211-С-О від 16.06.2010 року.

Облігації серії «В», незабезпечені (звичайні) відсоткові іменні, на суму  
50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) грн, свідоцтво про реєстрацію випусків облі-
гацій № 302/2/07 від 27.06.2007 року видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, дата видачі 26.09.2007 року, номінальна вартість однієї 
облігації 1 000,00 грн., кількість облігацій у випуску -50 000 (п’ятдесят тисяч) штук. 
Форма існування – бездокументарна. Облігації погашено. Розпорядження Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування випуску  
№ 315-С-О від 14.09.2010 року.

Облігації серії «С», забезпечені відсоткові іменні, на суму 40 000 000,00 (сорок 
мільйонів) грн, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 36/2/10 від 
11.06.2010 року видане Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, дата видачі 22.11.2010 року, номінальна вартість однієї облігації - 1 000,00 грн. 
за штуку, кількість облігацій у випуску - 40 000 (сорок тисяч) штук. Форма існуван-
ня – бездокументарна. Облігації погашено. Розпорядження Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку про скасування випуску у зв’язку з погашен-
ням облігацій №111-КФ-С-О від 28.04.2014 року.

Облігації серії «D», звичайні (незабезпечені) відсоткові іменні, на суму  
75 000 000,00 (сімдесят п’ять мільйонів) грн, свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій № 32/2/2014 від 06.02.2014 року видане Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, дата видачі 14.04.2014 року, номінальна вартість 
однієї облігації - 1 000,00 грн. за штуку, кількість облігацій у випуску - 75 000 (сім-
десят п’ять тисяч) штук. Форма існування – бездокументарна. 

2) відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні 
папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

Облігації ТОВ «РУШ» продавались на наступних фондових біржах:
- Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», місцезнаходження: 

Україна, 01004, Київ, вул. Шовковична, 42-44, телефон/факс: +38 (044) 277-50-00, 
+38 (044) 277-50-01, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної ді-
яльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому 
ринку: Ліцензія НКЦПФР на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяль-
ність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АД № 034421, видана 
11.06.2012 року; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 
05.03.2009  року за № 261, строк дії ліцензії – 05.03.2009-05.03.2019 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИ-
ВА» (код за ЄДРПОУ 33718227), місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.30, телефон/факс:  
+38 (056) 373-95-94, Ліцензія НКЦПФР на Професійну діяльність на фондовому 
ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (дата прийняття та 
номер рішення про видачу ліцензії - 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії  – 
по 24.03.2018 року).

3) відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента

Облігації ТОВ «РУШ» не знаходяться у лістингу жодної біржі (організатора 
торгівлі цінними паперами)

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 
стан:

1) чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, 
що передував кварталу, у якому подаються документи)

Станом на 30.09.2017 року кількість штатних працівників ТОВ «РУШ» складає 
6 460 особи.

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяль-
ності із зазначенням терміну закінчення їх дії

ТОВ «РУШ» не має ліцензій (дозволів).
3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що переду-

вав кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій 
та проспекту їх емісії, а саме, дані про:

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здій-
снює) емітент

ТОВ «РУШ» » представляє мережу магазинів «лінія магазинів EVA» та пра-
цює на ринку з 2002 року.

Асортимент товарів мережі магазинів «лінія магазинів EVA», що представляє 
Емітент – косметика, парфумерія, засоби особистої гігієни, побутова хімія, това-
ри по догляду за дитиною, біжутерія, аксесуари та інші.

Компанія приділяє велику вагу асортименту товарів, цінам, розробляються 
акційні пропозиції, удосконалюється програма лояльності.

З метою створення конкуренції міжнародним брендам, ТОВ «РУШ» активно 
займається розробкою товарних груп Prіvate Label (товари власних торговий ма-
рок), які є менш залежними від курсу долару США, та відповідно мають привабли-
ві ціни для покупців та високу якість.

Станом на 01.10.2017 року в мережі магазинів представлені товари під 
33 власними торговими марками.

ТОВ «РУШ» стала переможцем Національної Премії «PrіvateLabel-2017» в 
номінації «Динаміка розвитку СТМ».

В 2016 році, власні торгові марки «SKY» та «LCF» стали переможцями Націо-
нальної Премії «PrіvateLabel-2016» у двох номінаціях. В 2015 році власна торгова 
марка «MAY» визнана «Кращим проектом PrіvateLabel-2015».

Станом на 30.09.2017 року чистий дохід ТОВ «РУШ» від продажу товарів та 
послуг за період з 01.01.2017 по 30.09.2017 склав 4 551 212 тисяч гривень.

Згідно з кодами класифікації КВЕД чистий дохід розподілений наступним чи-
ном:

Код за 
КВЕД 
2010

Назва виду економічної 
діяльності

Сума 
доходу, 
тис. грн.

Питома 
вага, %

Покупці

47.19 Інші види роздрібної 
торгівлі в неспеціалізова-
них магазинах

3 703 015 81,4% Населення 
України

46.19 Діяльність посередників у 
торгівлі товарами широкого 
асортименту

789 290 17,3% Підприємства – 
постачальники 

продукції
46.90 Неспеціалізована оптова 

торгівля
58 887 1,3%

47.91 Роздрібна торгівля, що 
здійснюється фірмами 
поштового замовлення або 
через мережу Інтернет

20 0,0% Населення 
України

ВСьОГО 4 551 212 100%

Динаміка чистого доходу ТОВ «РУШ» має позитивну динаміку (в тис. грн.)
2014 рік 2015 рік 2016 рік 9 міс. 

2014  р.
9 міс. 

2016  р.
9 міс. 

2017  р.
Чистий 
дохід 
(виручка) 
від 
реалізації 
продукції 
(тис.грн.)

2 736 510 3 863 306 4 844 170 2 470 195 3 407 126 4 551 212

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емі-
тент

ТОВ «РУШ» представляє мережу магазинів «лінія магазинів EVA». «Лінія ма-
газинів EVA» – це магазини самообслуговування площею від 75 до 380 кв. м. Ці-
льовими покупцями магазинів є жінки у віці від 25 до 50 років, рівень доходу се-
редній та середній мінус, визначені представники соціальних класів С1 та С2 по 
класифікації ESOMAR.. Ринком збуту ТОВ «РУШ» є внутрішній ринок України.

Станом на 01.10.2017 року мережа «лінія магазинів EVA» нараховує 549 ма-
газинів, загальною торгівельною площею 81 447 кв. Торгівельні точки «лінія мага-
зинів EVA» відкриті в обласних центрах України і великих містах, а саме:

Дніпропетровська область – 90 торгівельних точок; Запорізька область – 
35 торгівельних точки; Донецька область – 36 торгівельних точок; Київська об-
ласть – 102 торгівельних точок; Житомирська область - 11 торгівельних точок, 
Одеська область – 62 торгівельних точок; Харківська область – 48 торгівельних 
точок; Полтавська область – 19 торгівельних точок; Кіровоградська область – 
8 торгівельних точок; Сумська область – 10 торгівельних точок; Черкаська об-
ласть – 13 торгівельні точки; Ніколаївська область – 12 торгівельних точок; Хер-
сонська область – 9 торгівельних точок; Чернігівська область – 12 торгівельних 
точок; Луганська область – 7 торгівельних точок; Львівська область – 21 торгі-
вельних точок; Хмельницька область – 10 торгівельних точок; Тернопільська об-
ласть – 5 торгівельних точок; Івано-Франківська область – 4 торгівельні точки; 
Волинська область – 7 торгівельних точок; Закарпатська область – 8 торгівель-
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них точок; Рівненська область – 7 торгівельних точок; Чернівецька область – 
3 торгівельні точки; Вінницька область – 10 торгівельні точки.

Згідно інформації щодо дослідження ринку компанією «Дослідницька компа-
нія «GT Partners Ukraіne», сектор роздрібної торгівлі України перейшов найнижчу 
відмітку що спостерігалась у 2014 - 2015 роках та демонструє тенденції росту. 
Так, в першому півріччі 2017 року зростання роздрібного товарообігу підприємств 
України порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 4,3%. Регіо-
нальна динаміка ринків спостерігає найбільше зростання роздрібного товарообі-
гу у Вінницькій (+16,1%), Сумській (+10,2%), Дніпропетровській (+7,9%) та Київ-
ській (+7,9%) областях, а також у місті Київ (+8,7%).

Загальний обсяг ринку «drogerіe» в Україні оцінюється аналітиками в обсязі, 
що не перевищую $4 млрд., при цьому на магазини формату «drogerіe» (до яких 
відноситься мережа магазинів, яку представляє Емітент) за різними оцінками до-
водиться 30% даного ринку. На українському рингу «drogerіe» працюють 4 основ-
ні оператори та понад 20 регіональних мереж. При цьому присутність на всій те-
риторії України мають 3 оператори ринку – мережа «лінія магазинів EVA», мережа 
«Watsons» и мережа «PROSTOR». 

Лідером українського ринку «drogerіe» за показниками роздрібного товарообі-
гу, сумарної торгівельної площі та кількості магазинів виступає мережа «лінія ма-
газинів EVA», яку представляє емітент (за даними дослідження ринку компанією 
«Дослідницька компанія «GT Partners Ukraіne» станом на 01.07.2017 року). Доля 
мережі «лінія магазинів EVA» за показниками роздрібного товарообігу серед ма-
газинів формату «drogerіe» складає 40% за 2016 рік та 46% прогноз на 2017 рік 
(за даними аналітики Euromonіtor). 

З метою більш чіткої ідентифікації ступеню розвитку сучасного ринку 
«drogerіe» в Україні, Дослідницька компанія «GT Partners Ukraіne» здійснює по-
рівняльний аналіз кількісних характеристик ринків «drogerіe» України та Польщі, 
та визначає наступні особливості:

1) Більша ступень деконцентрації ринку в Україні порівняно з Польщею (в 
країна працює біля 20 професійних дрогері-рітейлерів);

2) Кількість сучасних дрогері-маркетів в Польщі майже вдвічі перевищує кіль-
кість таких магазинів в Україні;

3) В Україні на одного мешканця доводиться лише 46 сучасних дрогері-
маркета, в Польщі – 93;

4) Кількість магазинів лідера галузі Польщі (Rossmann) більше ніж вдвічі пере-
вищує кількість магазинів лідера галузі в Україні (мережа «лінія магазинів EVA»).

Таким чином, висновок зроблений компанією «Дослідницька компанія «GT 
Partners Ukraіne» щодо подальших можливостей розвитку ринку «drogerіe» в 
Україні є позитивним.

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
Обсяг поточних фінансових інвестицій ТОВ «РУШ» станом на 30.09.2017 року, 

згідно балансу, складає 4 709 тисяч гривень:
Об’єкт інвестиції Обсяг (балансова 

вартість) інвестиції, 
тис. грн.

Кількість 
цінних паперів

Інвестиційні сертифікати іменні 
«Пайовий венчурний не диверсифікова-
ний закритий інвестиційний фонд 
«Укрнадра» ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ»
(код ІSІN UA4000134951)

4 709 471 шт

Довгострокові інвестиції відсутні.
стратегію досліджень та розробок
Політика ТОВ «РУШ» щодо досліджень та розробок включає наступні страте-

гічні напрямки: 
● визначення можливостей та загроз зовнішнього середовища на ринку регіо-

нів, які виступають пріоритетними при розширенні торгівельної мережі 
ТОВ  «РУШ»;

● визначення сильних та слабких сторін ТОВ «РУШ» стосовно основних кон-
курентів;

● розвиток основних конкурентних переваг ТОВ «РУШ».
З метою забезпечення ефективного виконання зазначених напрямів політики 

досліджень та розробок, ТОВ «РУШ» здійснює дослідження та аналіз: 
● поточної ринкової ситуації та основних тенденцій її розвитку; 
● переваг та недоліків основних конкурентів ТОВ «РУШ»; 
● множини факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, їх впливу на 

загальну ситуацію та кон’юнктуру ринку; 
● нових форматів торгівлі, методів здійснення маркетингової та торгівельної 

політики, основних практичних здобутків у сфері торгівлі та маркетингу. 
Дослідницька політика ТОВ «РУШ» реалізується в процесі здійснення госпо-

дарської діяльності, носить поточний, періодичний або стратегічний характер та 
спрямована на досягнення поточних, періодичних або стратегічних цілей 
ТОВ  «РУШ».

основних конкурентів емітента
Основними конкурентами ТОВ «РУШ» є спеціалізовані мережі магазинів, то-

варні кошики (асортимент продукції) яких повністю або частково збігається з то-
варним кошиком (асортиментом продукції), який пропонується «лінією магазинів 
EVA». Гіпермаркети та супермаркети не оцінюються як основні конкуренти, так як 
лояльність споживачів парфумерно-косметичної продукції до спеціалізованих 
магазинів вище, ніж до супермаркетів.

Конкурентами ТОВ «РУШ» є магазини, що працюють під торговими марками 
«Watsons», «Космо», «ProStor».

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, кор-
пораціях, інших об'єднаннях підприємств

ТОВ «РУШ» не бере участь в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, 
інших об'єднаннях підприємств.

відомості про філії та представництва емітента
ТОВ «РУШ» має представництво в Китайській Народній Республіці за адре-

сою: Китай, місто Ханчжоу, район Біньцзян, вулиця Чан Хе, будівля Парк Хаятт, 
офіс 1919.

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітен-
та (крім банків)):

які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення обліга-
цій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 
сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про 
остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що 
стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним 
кредитним правочином

Станом на 18.12.2017 року емітентом укладено наступні кредитні правочини:
Номер і дата 
укладання 
правочину

Вид правочину Кредитор за 
кредитним 

правочином

Сума та валюта 
зобов’язання

Строк 
виконання 
кредитного 
правочину

Порядок виконання 
кредитного правочину

Відомості про 
остаточну суму 
зобов’язання за 

кредитним 
правочином (у 

валюті 
зобов’язання)

Рішення судів, що 
стосуються 
виникнення, 
виконання та 
припинення 

зобов’язань за 
укладеним кредитним 

правочином
ТФ-DNІ-61 від
26.08.2016 р.

Відновлювальна 
траншева кредитна 

лінія

ПАТ «ПУМБ» 100 000 000,00
гривень

22.11.2019 р. Відповідно до заяв про 
отримання траншу, 
остаточно – в кінці 
терміну договору

95 000 000,00
гривень

Рішення відсутні

ОВ-DNІ-269 від
04.12.2015

Овердрафт ПАТ «ПУМБ» 16 000 000,00
гривень

13.11.2018 р. В кінці терміну договору 0,00
гривень

Рішення відсутні

НК 1017 від
27.04.2016 р.

Відновлювальна 
кредитна лінія

АТ «ТАСКОМ-
БАНК»

101 000 000,00
гривень

26.04.2019 р. В кінці терміну договору 91 000 000,00
гривень

Рішення відсутні

50317V1 від
02.06.2017

Овердрафт АТ «Укрексімбанк» 19 000 000,00
гривень

01.06.2018 В кінці терміну договору 18 973 434,99
гривень

Рішення відсутні

31/16 від
22.06.2016

Відновлювальна 
траншева кредитна 

лінія

ПАТ «АЛЬФA-
БАНК»

114 000 000,00
гривень

31.12.2020 Відповідно до заяв про 
отримання траншу, 
остаточно – в кінці 
терміну договору

0,00
гривень

Рішення відсутні

05-ОКЛ/15 від
30.11.2015 р.

Овердрафт ПАТ «АЛЬФA-
БАНК»

35 000 000,00 
гривень

17.08.2018 р. Відповідно до заяв про 
отримання траншу, 
остаточно – в кінці 
терміну договору

0,00
гривень

Рішення відсутні

48/17 від
14.07.2017 р.

Відновлювальна 
траншева кредитна 

лінія

ПАТ «АЛЬФА-
БАНК»

100 000 000,00 
гривень

31.12.2020 р. Відповідно до заяв про 
отримання траншу, 
остаточно – в кінці 
терміну договору

100 000 000,00
гривень

Рішення відсутні

41/16 від
28.12.2016

Відновлювальна 
кредитна лінія

ПАТ «КомІнБанк» 18 000 000,00
гривень

27.12.2017 р. В кінці терміну договору 0,00
гривень

Рішення відсутні

022/2017-Г від
25.05.2017 р.

Відновлювальна 
траншева кредитна 

лінія

ПАТ «КРЕДО 
БАНК»

32 000 000,00 
гривень

24.05.2020 р. Відповідно до заяв про 
отримання траншу, 
остаточно – в кінці 
терміну договору

32 000 000,00 
гривень

Рішення відсутні
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Gen.agr_11064/CL1 
від 31.08.2017 р.

Відновлювальна 
кредитна лінія

АТ «ПІРЕУС БАНК 
МКБ»

30 000 000,00 
гривень

30.08.2018 р. В кінці терміну договору 30 000 000,00 
гривень

Рішення відсутні

DNVKLOF18713 від
07.12.2017 р.

Овердрафт ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК»

10 000 000,00
гривень

06.12.2018 р. В кінці терміну договору 0,00 гривень Рішення відсутні

DNVKLON32488 
від 07.12.2017 р.

Невідновлювальна 
кредитна лінія

ПАТ КБ «ПРИВАТ 
БАНК»

97 000 000,00
гривень

05.11.2022 р. Щомісячно рівними 
частина з січня 2019 р.

97 000 000,00 
гривень

Рішення відсутні

DNVKLON32489 
від 07.12.2017 р.

Невідновлювальна 
кредитна лінія

ПАТ КБ «ПРИВАТ 
БАНК»

90 000 000,00
гривень

05.11.2022 р. Щомісячно рівними 
частина з червня 2019 р.

492 846,14
гривень

Рішення відсутні

які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виник-
нення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і ста-
дія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та при-
пинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином

Станом на 18.12.2017 року кредитні правочини які не були виконані Емітен-
том відсутні.

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента
Ризики, що можуть впливати на діяльність ТОВ «РУШ» це: економічні, полі-

тичні, соціальні ризики, форс-мажорні обставини, конкуренція тощо. Серед них 
основними є: 

- нестабільність законодавчої бази, пов’язана з регулюванням питань ціноут-
ворення; питання податкової політики; 

- ризик кризових явищ на фінансовому ринку; 
- ризик зростання вартості позикових коштів на фінансовому ринку України 

(для зниження частки даних ризиків Емітент подовжує основну частину існуючого 
кредитного портфеля і частково фіксує вартість позикових коштів); 

- ризик, пов’язаний зі зміною кон’юнктури ринку, в якому діє ТОВ «РУШ». Цей 
ризик є передбачуваним та регулярно відслідковується та оцінюється Емітентом; 

- макроекономічні та форс-мажорні обставини:
• непередбачувані економічні кризи, стихійні лиха, екологічні катастрофи; 
• непередбачувані політичні події, що мають негативний вплив на діяльність 

Емітента. 
Зазначені фактори можуть призвести до зменшення обсягів товарообігу та 

призвести до зменшення прибутку ТОВ «РУШ». Для уникнення перелічених ризи-
ків, Емітент проводить оцінку рівня ризику, розробляє заходи щодо нейтралізації 
та компенсації можливих негативних наслідків.

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
ТОВ «РУШ» планує подальше розширення мережі торгівельних точок «лінія 

магазинів EVA» насамперед за рахунок зміцнення позицій на домашніх ринках 
(Дніпропетровський регіон, Центр, Схід і Південь України) та освоєння нових рин-
ків шляхом експансія на захід України.

Захід України – регіон, в якому мережа активно розвивається і росте з ураху-
ванням місцевих особливостей (святкові дати католицької церкви, які місцеві жи-
телі шанують і дотримуються, та інші), які знаходять своє відображення у акцен-
туванні, промо-активності, графіках роботи магазинів EVA тощо та показує 
відмінні результати по товарообігу.

Компанія приділяє велику увагу своїм постійним покупцям, вдосконалює та 
розвиває програму лояльності «EVA Мозаїка».

В 2017 році ТОВ «РУШ» розпочато роботу власного Інтернет – магазину. Ком-
панія планує інвестування в цей напрямок та його подальший активний розвиток.

Як і в минулих роках, планується щорічне зростання обсягів товарообороту ком-
панії, в тому числі за рахунок виведення на ринок власних торгових марок. Кожен 
третій товар, який продається в магазинах EVA – це товар Prіvate label. На даний 
момент у мережі представлені 33 власні торгові марки – більше 3000 SKU. Наші 
бестселери – декоративна косметика «Patrіcіa Ledo», «LCF», «GlamBee», засоби по 
догляду за шкірою, засоби по догляду за волоссям «MAY», засоби жіночої гігієни 
«Ombrello», «Lіngery», підгузники «JOY», товари дитячої категорії «Honey Bunny».

7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсот-
ками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства

Станом на 30.09.2017 року ТОВ «РУШ» не володіє часткою більше ніж 10% 
статутного капіталу в інших юридичних особах

8) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосу-
вання санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої 
утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення 
розміщення облігацій

Станом на 30.09.2017 року ТОВ «РУШ» не знаходиться в процесі банкрутства 
та до ТОВ «РУШ» не застосовано санації. ТОВ «РУШ» здійснює підприємницьку 
діяльність згідно діючого законодавства України. Протягом останніх трьох років, 
що передували року здійснення розміщення облігацій, провадження у справі про 
банкрутства емітента або застосування санації до емітента не проводилось.

9) фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував 
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту 
емісії облігацій:

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «РУШ»
на 30.09.2017 р. Форма №1 (тис. грн.)

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 14 239 22 299
первісна вартість 1001 34 672 48 039
накопичена амортизація 1002 20 433 25 740
Незавершені капітальні інвестиції 1005 23 425 7 633
Основні засоби: 1010 480 321 542 556
первісна вартість 1011 997 864 1 101 415
знос 1012 517 543 558 859
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом І 1095 517 985 572 488
ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 959 300 1 174 063
Виробничі запаси 1101 47 346 71 662
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 911 954 1 102 401
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 212 206 251 145

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 26 257 35 526

з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 55 899 50 271
Поточні фінансові інвестиції 1160 47 608 4 709
Гроші та їх еквіваленти 1165 120 041 126 559
Готівка 1166 9 833 12 011
Рахунки в банках 1167 3 979 74 370
Витрати майбутніх періодів 1170 2 157 2 214
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181 0 0

резервах збитків або резервах належних 
виплат

1182 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 66 548 6 915
Усього за розділом ІІ 1195 1 490 016 1 651 402
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 2 008 001 2 223 890

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 000 10 000
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 142 543 140 357
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1420 467 889 635 303

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом І 1495 620 432 785 660
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
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Довгострокові кредити банків 1510 131 241 71 553
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 8 949 13 824
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 8 949 13 824
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на 
початок звітного періоду)

1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; 
(на початок звітного періоду)

1532 0 0

резерв незароблених премій; (на початок 
звітного періоду)

1533 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного 
періоду)

1534 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом ІІ 1595 140 190 85 377
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 139 673 112 600
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 102 109 13 889

за товари, роботи, послуги 1615 917 165 1 104 176
за розрахунками з бюджетом 1620 17 366 34 463
за у тому числі з податку на прибуток 1621 14 630 16 360
за розрахунками зі страхування 1625 1 358 2 116
за розрахунками з оплати праці 1630 4 846 8 311
за одержаними авансами 1635 6 226 12 641
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 19 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 17 006 27 890
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 41 611 36 767
Усього за розділом ІІІ 1695 1 247 379 1 352 853
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротни-
ми активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття

1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 0 0

Баланс 1900 2 008 001 2 223 890

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «РУШ»
за 9 місяців 2017 року Форма №2 (тис. грн.)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код 

ряд-
ка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період попере-

днього року 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 4 551 212 3 407 126
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, 
валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3 437 468 ) ( 2 621 936 )
Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий: 
прибуток 2090 1 113 744 785 190
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова 
сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 30 030 43 824
Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 78 750 ) ( 58 652 )
Витрати на збут 2150 ( 787 559 ) ( 549 194 )
Інші операційні витрати 2180 ( 28 447 ) ( 32 028 )
Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток 2190 249 018 189 140

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 5 989 1 102
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 38 351 ) ( 48 849 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 11 424 ) ( 7 522 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 205 232 133 871
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 37 827 28 318
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 167 405 105 553
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код 

рядка 
За 

звітний 
період 

За аналогічний 
період попере-

днього року 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них та спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткуван-
ня

2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 167 405 105 553

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 55 460 64 852
Витрати на оплату праці 2505 159 517 89 990
Відрахування на соціальні заходи 2510 36 705 20 003
Амортизація 2515 57 899 53 459
Інші операційні витрати 2520 585 175 411 570
Разом 2550 894 756 639 874

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

10) фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував 
року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії 
облігацій:

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «РУШ»
на 31.12.2016 р. Форма №1 (тис. грн.)

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 17 559 14 239
первісна вартість 1001 33 233 34 672
накопичена амортизація 1002 15 674 20 433
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13 483 23 425
Основні засоби: 1010 382 389 480 321
первісна вартість 1011 1 724 633 997 864
знос 1012 1 342 244 517 543
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які 
обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
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Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих 
страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом І 1095 413 431 517 985
ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 652 351 959 300
Виробничі запаси 1101 41 919 47 346
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 610 432 911 954
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 315 453 212 206
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 15 672 26 257
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30 099 55 899
Поточні фінансові інвестиції 1160 40 561 47 608
Гроші та їх еквіваленти 1165 65 694 120 041
Готівка 1166 6 607 9 833
Рахунки в банках 1167 17 583 3 979
Витрати майбутніх періодів 1170 2 269 2 157
Частка перестраховика у страхових 
резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних 
виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 76 261 66 548
Усього за розділом ІІ 1195 1 198 360 1 490 016
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1 611 791 2 008 001

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 000 10 000
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 147 909 142 543
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 246 678 467 889
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом І 1495 404 587 620 432
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 33 656 131 241
Інші довгострокові зобов’язання 1515 75 000 0
Довгострокові забезпечення 1520 6 009 8 949
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 5 988 8 949
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на 
початок звітного періоду)

1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; 
(на початок звітного періоду)

1532 0 0

резерв незароблених премій; (на початок 
звітного періоду)

1533 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного 
періоду)

1534 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом ІІ 1595 114 665 140 190
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 139 305 139 673
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість: за 
довгостроковими зобов’язаннями

1610 26 372 102 109

за товари, роботи, послуги 1615 846 200 917 165
за розрахунками з бюджетом 1620 27 030 17 366
за у тому числі з податку на прибуток 1621 25 988 14 630
за розрахунками зі страхування 1625 804 1 358
за розрахунками з оплати праці 1630 3 345 4 846

за одержаними авансами 1635 3 417 6 226
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 18 19
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 16 843 17 006
Відстрочені комісійні доходи від перестрахо-
виків

1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 29 205 41 611
Усього за розділом ІІІ 1695 1 092 539 1 247 379
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротни-
ми активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття

1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 0 0

Баланс 1900 1 611 791 2 008 001

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «РУШ»
за 2016 рік Форма №2 (тис. грн.)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код 

ряд-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

2000 4 844 170 3 863 306

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, 
валова сума

2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

2050 ( 3 679 128 ) ( 3 036 994 )

Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами

2070 0 0

Валовий: прибуток 2090 1 165 042 826 312
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова 
сума

2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах

2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 58 935 168 785
Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільне-
них від оподаткування

2130 ( 0 ) ( 0 )

Адміністративні витрати 2130 ( 78 821 ) ( 54 596 )
Витрати на збут 2150 ( 764 224 ) ( 558 221 )
Інші операційні витрати 2180 ( 44 025 ) ( 130 511 )
Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологіч-
них активів і сільськогосподарської 
продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної 
діяльності: прибуток

2190 336 907 251 769

Фінансовий результат від операційної 
діяльності: збиток

2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 1 253 6 930
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 66 622 ) ( 46 828 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 10 633 ) ( 8 582 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток

2290 260 905 203 289

Фінансовий результат до оподаткування: 
збиток

2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 49 655 36 302
Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 211 250 166 987
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код 

рядка
За звітний 

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
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Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 211 250 166 987

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 93 996 54 975
Витрати на оплату праці 2505 124 570 91 032
Відрахування на соціальні заходи 2510 27 690 28 361
Амортизація 2515 57 024 34 823
Інші операційні витрати 2520 583 790 534 137
Разом 2550 887 070 743 328

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ТОВ «РУШ»
за 2016 рік. Форма №3 (тис. грн.)

Стаття Код 
ряд-
ка

За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 5 360 584 4 100 168
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і 
замовників 3015 1 085 382
Надходження від повернення авансів 3020 911 272
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 721 3 502
Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 120 29
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від 
повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 116 747 108 156
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 939 223 ) ( 3 764 101 )
Праці 3105 ( 102 142 ) ( 75 919 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 27 374 ) ( 32 361 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 107 156 ) ( 53 134 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( 62 476 ) ( 22 298 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на додану вартість 3117 ( 16 923 ) ( 14 357 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 27 757 ) ( 16 479 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 16 902 ) ( 8 204 )
Витрачання на оплату повернення авансів/
td> 3140 ( 0 ) ( 2 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 117 746 ) ( 153 671 )
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 169 625 125 117
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0
необоротних активів 3205 3 721 578
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 208 136 ) ( 145 703 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 204 415 145 125
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 495 333 147 788
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 404 373 113 156
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 3395 90 960 34 632
Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400 56 170 14 624
Залишок коштів на початок року 3405 65 694 86 244
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 -1 823 -35 174
Залишок коштів на кінець року 3415 120 041 65 694

Звіт про власний капітал ТОВ «РУШ»
за 2016 рік. Форма №4 (тис. грн.)

Стаття Код 
рядка

Зареєстро-
ваний 

капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозподілений 
прибуток (непокри-

тий збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 10 000 147 909 0 0 246 678 0 0 404 587
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 4 595 0 0 4 595
Інші зміни 4090 0 -5 366 0 0 5 366 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 10 000 142 543 0 0 256 639 0 0 409 182
Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 4100 0 0 0 0 211 250 0 0 211 250
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
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Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 211 250 0 0 211 250
Залишок на кінець року 4300 10 000 142 543 0 0 467 889 0 0 620 432

Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «РУШ» за 2016 рік. Форма №5 (тис. грн.)
І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надійшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за рік Нара-
хова-

но 
амор-
тизації 
за рік

Втрати від 
змен-
шення 

корисності
за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вартість

нако-
пичена 
амор-

тизація

первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

на-
копи-
чена 
амор-
тиза-
ція

первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

нако-
пиче-

ної 
амор-
тиза-

ції

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вартість

нако-
пичена 
амор-
тиза-
ція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними 
ресурсами

010 - - - - - - - - - - - - - 

Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - - 
Права на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - - 
Права на об’єкти промислової 
власності

040 25 008 11 256 1 - - - - 2 501 - -1 - 25 008 13 757 

Авторське право та суміжні з ними 
права

050 - - - - - - - - - - - - - 

060 - - - - - - - - - - - - - 
Інші нематеріальні активи 070 8 225 4 418 1 618 - - 5 5 2 275 - -174 -12 9 664 6 676
Разом 080 33 233 15 674 1 619 - - 5 5 4 776 - -175 -12 34 672 20 433
Гудвіл
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -

ІІ. Основні засоби
Групи основних 

засобів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за рік

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї з

а 
рі

к

Вт
ра

ти
 в

ід
 з

м
ен

ш
ен

ня
 к

ор
ис

но
ст

і Інші зміни 
за рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

пе
рв

іс
на

 (п
ер

ео
ці

не
на

) 
ва

рт
іс

ть

зн
ос

пе
рв

іс
но

ї (
пе

ре
оц

ін
ен

ої
) 

ва
рт

ос
ті

зн
ос

у 

пе
рв

іс
на

 (п
ер

ео
ці

не
на

) 
ва

рт
іс

ть

зн
ос

 

пе
рв

іс
но

ї (
пе

ре
оц

ін
ен

ої
) 

ва
рт

ос
ті

зн
ос

у 

пе
рв

іс
на

 (п
ер

ео
ці

не
на

) 
ва

рт
іс

ть

зн
ос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в
оперативну 

оренду

пе
рв

іс
на

 
(п

ер
ео

ці
не

на
) 

ва
рт

іс
ть

зн
ос

пе
рв

іс
на

 
(п

ер
ео

ці
не

на
) 

ва
рт

іс
ть

зн
ос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 5 391 - - - - - - - - - - 5 391 - - - - - 
Інвестиційна 
нерухомість

105 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 - - - 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 110 008 - 15 941 2 276 125 949 2 276

Машини та обладнання 130 105 405 16 139 29 334 3 136 2 421 9 948 -2 470 -75 129 133 23 591 - - - 
Транспортні засоби 140 422 197 1 736 315 270 204 1843 131 - - - 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 1 285 819 1 240 402 25 549 863 221 861 357 12 843 -852 -53 447 295 391 835 - - - 

Тварини 160 - - - 
Багаторічні насадження 170 - - - 
Інші основні засоби 180 85 330 43 816 13 344 12 752 10 907 16 600 -662 -64 85 260 49 445 - - - 
Бібліотечні фонди 190 - - - 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 15 818 15 818 48 130 1 693 1 395 2 739 -3 62 252 17 162 - - - 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 - - - 

Природні ресурси 220 - - - 
Інвентарна тара 230 - - - 
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Предмети прокату 240 - - - 
Інші необоротні 
матеріальні активи

250 116 440 25 872 26 463 2 165 407 7 638 140741 33 103 - - - 

Разом 260 1724633 1342244 160487 - - 883282 876757 52248 - -3984 -192 997864 517543 - - - - 
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 191 730
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) -
Основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -

вартість основних засобів що взяті в операційну оренду (267) -
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів щодо яких існують обмеження права власності (268) -
Із рядка 105 графа 14 Вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю (269) -

ІІІ. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

ряд-
ка

За рік На 
кінець 
року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 84 779 14 150
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 26 618 -

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 10 777 9 275
Формування основного стада 320 - -
Інші 330 - -
Разом 340 122 174 23 425
Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвести-
ційну нерухомість

 (341) - _____________

 фінансові витрати, включені до капітальних 
інвестицій

 (342) - _____________

ІV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

А.Фінансові інвестиції за методом учас-
ті в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 - - -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 - - -

акції 390 - - 4 709
облігації 400 7 047 - 42 899
інші 410 - - -
Разом (розд, А + розд, Б) 420 7 047 - 47 608
З рядка 1035 гр. 4 Балансу
(Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображе-
ні:
за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю  (422) -
за амортизованою собівартістю  (423) -

з рядка 1160 гр. 4 Балансу
(Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю  (424) 47 608
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю  (426) -

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код 

рядка
Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 36 843 25 021
Реалізація інших оборотних активів 460 2 115 2 250
Штрафи, пені, неустойки 470 28 611
Утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного призначення

480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 19 949 16 143
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних 
боргів

491 Х 97

непродуктивні витрати і втрати 492 Х -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвес-
тиціями в:
асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 - Х
Проценти 540 Х 66 622
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
Доходи від об’єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 1 173 Х
Списання необоротних активів 620 Х 10 588
Інші доходи і витрати 630 80 45
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними 
сторонами (632) - %
 Із рядків 540-560 гр.4 фінансові витрати уключені до собівар-
тості активів (633) -

VІ. Грошові кошти
Найменування показника Код 

рядка
На кінець 

року
1 2 3

Готівка 640 9 833
Поточний рахунок банку 650 3 979
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 106 229
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 120 041
Із рядка 1090 гр. 4 Балансу (звіт про фінансовий стан) 
Грошові кошти, використання яких обмежено 

(691) ___-____

VІІ. Забезпечення і резерви
Види забезпечень Код 

рядка
Залишок на 

початок 
року

Збільшення за звітний рік використано у 
звітному році

сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році

Сума очікуваного відшкоду-
вання витрат іншою 

стороною, що врахована 
при оцінці забезпечення

Залишок 
на

кінець 
року

створення 
забезпечення

додаткових 
відрахувань

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам

710 5 988 8 990 - 6 029 - - 8 949 

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення

720 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань

730 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів

750 - - - - - - - 

760 21 - - 21 - - - 
770 - - - - - - - 

Резерв сумнівних боргів 775 318 97 - 99 171 - 145
Разом 780 6 327 9 087 - 6 149 171 - 9 094
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VІІІ. Запаси
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 18 825 - -
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810 - - -

Паливо 820 693 - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 - - -
Запасні частини 850 24 659 - -
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860 - - -

Тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

870 - - -

Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

880 3 169 - -

Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 911 954 - -
Разом 920 959 300 - -
Із рядка 920 
графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю 
реалізації

(921) ___-___

переданих у переробку (922) ___-___
оформлених в заставу (923) __479 705__
переданих на комісію (924) ___-___

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий 
рахунок 02)

(925) ______

З рядка 1200 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
запаси призначені для продажу
*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 9 «Запаси»

ІX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всього на 
кінець 
року

в т, ч, за строками непогашення
до 

12 місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги

940 212 206 165 835 4 46 367

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 55 899 54 359 242 1 298

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 507
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованність з пов’язаними 
сторонами

(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 8 942

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за 
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 
072)

980 -

XІ. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року
валова замовників

1120 -

валова замовникам 1130 -
з авансів отриманих 1140 -
Сума затримки коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами

1160 -

XІІ. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 49 655
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 -
на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного 
року

1230 -

на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 49 655
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 49 655

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів

1242 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1243 -

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1251 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів

1252 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1253 -

XІІІ. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 57 024
Використано за рік - усього 1310 -
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311 -

придбання (виготовлення) та поліпшення основних 
засобів

1312 -

з них машин та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316 -
1317 -

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код

рядка
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 

вартістю
залишок на

початок року
на-
ді-

йшло 
за рік

вибуло за рік нара-
хова-

но 
амор-
тиза-
ції за 

рік

втрати 
від 

змен-
шення
корис-
ності

вигоди 
від 
від-
нов-

лення
корис-
ності

залишок на
кінець року

зали-
шок 
на 

поча-
ток 

року

надійш-
ло за 

рік

зміни 
вар-
тості 
за рік

вибуло 
за рік

зали-
шок на 
кінець 
року

пер-
вісна
вар-
тість

накопи-
чена
амор-

тизація

пер-
вісна
вар-
тість

накопи-
чена

аморти-
зація

первіс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена
амор-

тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи 
 усього
в тому числі: 1410 - - - - - - - - - - - - - - -
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
Поточні біологічні активи
 усього
в тому числі: 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
біологічні активи в стані біологічних 
перетворень 1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
інші поточні біологічні активи 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних
(1431) -

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством

(1432) -

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 обмеження права власності (1433) -
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Вартість 
первіс-

ного 
визна-

ння

Витрати, 
пов’язані з 
біологічни-
ми перетво-

реннями

Результат від 
первісного визнання

Уцінка Виручка 
від 

реалізації

Собівар-
тість реа-

лізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації первісного 
визнання та 
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинни-
цтва 
 усього 1500 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з них: 1511 -

( - )
-

( - )
- -

( - )
- -

пшениця
соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
ріпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
цукрові буряки (фабричні) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
інша продукція рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Продукція та додаткові біологічні активи тваринни-
цтва 
 усього 1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
у тому числі: - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
приріст живої маси - усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з нього: 1531 -

( - )
-

( - )
- -

( - )
- -

великої рогатої худоби
свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
інша продукція тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
продукція рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові 
біологічні активи  разом 1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я 

та по батькові аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ АУДИТ», ідентифікацій-

ний код за ЄДРПОУ 40960805
місцезнаходження або місце проживання
Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які мо-

жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)

Реєстраційний номер Свідоцтва: 417;
Серія та номер Свідоцтва: П 000415;
Строк дії Свідоцтва: з 12.10.2017 року до 01.12.2021 року
реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та ау-

диторів, виданого Аудиторською палатою України
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4688, 

видане рішенням Аудиторської палати України від 01 грудня 2016 року № 334/3, 
чинне до 01 грудня 2021 року.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне 
розміщення

1 Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; най-
менування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість 
учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішен-
ня про розміщення

Рішення про публічне розміщення облігацій (надалі – «Рішення про розміщен-
ня») Емітента було прийнято 18 грудня 2017 року загальними зборами учасників 
емітента та оформлено Протоколом №31/17 загальних зборів учасників 
ТОВ  «РУШ» від 18 грудня 2017 року.

Голосування на загальних зборах учасників проводилося відкрито; учасники 
мали кількість голосів, пропорційно розміру їх частки у статутному капіталі Емі-
тента. У голосуванні взяв участь 1 (один) учасник емітента, який володіє часткою 
у розмірі 10 000 000 грн (100% голосів). Рішення про розміщення прийнято одно-
голосно, 100% голосів, що склало 100% від присутніх на загальних зборах учас-
ників

2 Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розмі-
щення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)

Метою використання фінансових ресурсів, що будуть залучені від публічного 
розміщення облігацій серії «E» та серії «F» є:

- фінансування розвитку мережі «лінія магазинів EVA» - 24 000 000 (двадцять 
чотири мільйони) гривень;

- фінансування інвестиційних та поточних витрат пов’язаних з розвитком 
ІТ інфраструктури та ІТ проектів емітента - 34 000 000 (тридцять чотири мільйо-
ни) гривень;

- фінансування розвитку Інтернет-магазину - 42 000 000 (сорок два мільйони 
гривень); 

- придбання товарів - 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.
3 Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Джерелами погашення облігацій та виплат відсоткового доходу за ними ви-

ступатимуть кошти ТОВ «РУШ», отримані від господарської діяльності 

ТОВ  «РУШ», що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших 
обов’язкових платежів. 

4 Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при пу-
блічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповне-
ння статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господар-
ської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як 
результату поточної господарської діяльності:

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, отримані при публіч-
ному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення 
статутного капіталу ТОВ «РУШ», а також покриття збитків від господар-
ської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результа-
ту поточної господарської діяльності.

5 Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
1) параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні 

(незабезпечені) / забезпечені)
іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
кількість облігацій
розміщується 200 000 (двісті тисяч) штук
номінальна вартість облігації
1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок
загальна номінальна вартість випуску облігацій
200 000 000 (двісті мільйонів) гривень
серія облігацій*
Облігації випускаються серіями «Е» та «F»
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
Серія «Е» – 100 000 (сто тисяч) штук;
Серія «F» – 100 000 (сто тисяч) штук.
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
Серія «Е» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок;
Серія «F» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.
2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про 

публічне розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання сто-

совно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та ви-
плати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу 
/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
розмір забезпечення
Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/

гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір 

поруки)
Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облі-

гацій
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істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок вико-
нання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на 
яку надається гарантія, строк і порядок виконання

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відно-

син контролю, укладених правочинів тощо
Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що пере-

дував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та про-
спекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подають-
ся документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності
Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) дого-

ворів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких 
договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених обліга-
цій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку вико-
нання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних 
листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів 
забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано 
гарантії, строків і порядку виконання)

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/

гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за 
раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну 

поручителя(ів)/гаранта(ів)
Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій
3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емі-

тентів - акціонерних товариств)*
Емітент не є акціонерним товариством, конвертація облігацій у власні акції 

емітента не передбачена
4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких при-

йнято рішення про публічне розміщення
Права, що надаються власникам облігацій 
- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому 

ринках цінних паперів з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку звіту про розміщення облігацій відповід-
ної серії та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії; 

- отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; 
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну 

вартість облігацій у строки та в порядку, що визначені у проспекті емісії облігацій; 
- право пред’являти емітенту всі або частину облігацій до викупу в строки, в 

порядку та на умовах, що визначені у проспекті емісії облігацій; 
- право здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному 

законодавству України.
5) інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається ви-

конання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або 
землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:

правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано 
об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими 
облігаціями;

дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або 
місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);

дозволу на виконання будівельних робіт;
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших докумен-

тів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт 
тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, 
конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна до-
кументація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);

рішення про затвердження проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для бу-

дівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та 
монтаж інженерних і транспортних мереж);

договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житло-
вого будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, до-
говору поруки тощо (у разі укладання такого договору)

(у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових облігацій, ви-
конання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівни-
цтва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та 
юридичних осіб через розміщення облігацій)

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення цільових облігацій
6) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітен-

та облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рей-
тингової оцінки та/або останнього її оновлення*

Станом на дату підписання цього проспекту емісії («18» грудня 2017 року) рі-
вень рейтингових оцінок облігацій серії «E» та серії «F», та рівень рейтингової 
оцінки емітента не були визначені.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «ІBІ-
Рейтинг» прийняло рішення №180-17/СВ/RUSH 01-06up «Про оновлення кредит-
ного рейтингу згідно Протоколу Рейтингового комітету ТОВ «Рейтингове агент-
ство «ІBІ-Рейтинг» від 28.09.2017 року №31», згідно якого рівень кредитного 

рейтингу (довгостроковий кредитний рейтинг) за Національною рейтинговою 
шкалою облігацій ТОВ «РУШ» серії «D» було підтверджено на рівні uaBBB+, про-
гноз рейтингу «стабільний».

6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у 

процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладен-
ня договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

Дата початку укладання договорів з першими власниками у процесі публічно-
го розміщення облігацій серії «E» - 14 лютого 2018 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публіч-
ного розміщення облігацій серії «E» - 14 січня 2019 року (включно).

Дата початку укладання договорів з першими власниками у процесі публічно-
го розміщення облігацій серії «F» - 14 березня 2018 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публіч-
ного розміщення облігацій серії «F» - 11 лютого 2019 року (включно).

Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення 
облігацій серій «Е» та серії «F» відбуватиметься через андеррайтера та через 
організатора торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІР-
ЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227) за адресою: 
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30.

Рішення про затвердження результатів укладання договорів з першими влас-
никами облігацій, рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, 
рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій приймаєть-
ся загальними зборами учасників ТОВ «РУШ».

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на заплано-
ваний обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації 
повністю оплачено)

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення догово-
рів з першими власниками облігацій відповідної серії, емітент може прийняти рі-
шення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками 
облігацій відповідної серії. Рішення про дострокове закінчення укладання догово-
рів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій приймаєть-
ся загальними зборами учасників ТОВ «РУШ».

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на за-
планований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облі-
гації повністю оплачено)

У разі прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з 
першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, загальні збори 
учасників ТОВ «РУШ» приймають рішення про затвердження результатів укла-
дання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії, рішення про 
затвердження результатів розміщення облігацій відповідної серії та рішення про 
затвердження звіту про результати розміщення облігацій відповідної серії. 

4) порядок подання заяв на придбання облігацій
Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строки, 

установлені для укладання договорів з першими власниками, а саме з 14 лютого 
2018 року по 14 січня 2019 року (включно) для облігацій серії «E» та з 14 березня 
2018 року по 11 лютого 2019 року (включно) для облігацій серії «F», у порядку, 
встановленому правилами та регламентом біржі (організатора торгівлі), через 
яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та відповідно 
до вимог чинного законодавства України, подають андеррайтеру заяви (заявки) 
на купівлю цінних паперів. Заяви обов’язково повинні містити кількість цінних па-
перів та ціну одного цінного папера або однозначні умови її визначення. Заявки 
можуть подавати члени біржі або клієнти членів біржі (організатора торгівлі), че-
рез яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, – юридич-
ні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
Договори купівлі-продажу з першими власниками облігацій укладаються на 

підставі отриманих заяв через андеррайтера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦИЙНИЙ КАПІТАЛ Україна» (ідентифікаційний 
код: 35649564) згідно з правилами та регламентом біржі (організатора торгівлі), 
через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та відпо-
відно до вимог чинного законодавства України.

Кожному договору присвоюється унікальний номер, що визначається біржею. 
Договори на біржі укладаються в письмовій формі у вигляді електронного доку-
мента у встановленому правилами та іншими документами біржі, через яку прий-
нято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, порядку.

Розрахунок за укладеними договорами з першими власниками на придбання 
облігацій в процесі публічного розміщення облігацій буде здійснюватись без до-
тримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Для купівлі облігацій перший власник обов’язково повинен мати рахунок у 
цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку України (надалі – «НКЦПФР») депозитарних установ 
та надати цій депозитарній установі оригінал або належним чином завірену копію 
довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номера рахунку.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вар-

тістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номіналь-
ної вартості))

Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими 
власниками облігацій складає 100 % від номінальної вартості облігацій. Фактична 
ціна продажу облігацій при укладенні договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій визначається ТОВ «РУШ» з врахуванням попиту 
та ринкових умов розміщення, але не може бути менше номінальної вартості од-
нієї облігації. 
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Ціна продажу облігацій визначається на день здійснення оплати, що визна-
чена у договорі купівлі-продажу облігацій. Всі ціни визначаються з точністю до 
однієї копійки.

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна 
валюта)

Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноси-

тиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у націо-
нальній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у 
національній та іноземній валютах)

Оплата за облігації здійснюється (вноситиметься) на рахунок ТОВ «РУШ»  
№ 26007000411001 в Публічному акціонерному товаристві «БАНК АВАНГАРД» 
(надалі – «ПАТ «БАНК АВАНГАРД»), код банку 380946, ідентифікаційний код 
банку за ЄДРПОУ 38690683.

строк оплати облігацій
Оплата за облігації здійснюється у строки, встановлені правилами та регла-

ментом біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення об-
лігацій, та визначені умовами договору купівлі-продажу (біржового контакту), але 
не пізніше дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, 
а саме не пізніше 14 січня 2019 року (включно) для облігацій серії «E» та не пізні-
ше 11 лютого 2019 року (включно) для облігацій серії «F»

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послуга-
ми щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА»
код за ЄДРПОУ
35649564
місцезнаходження
Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21
номери телефонів та факсів
+38 (044) 220-01-20, +38 (044) 220-16-25
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу
Ліцензія серія АЕ № 263020, видана Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку 11 квітня 2013 року на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррай-
тингу, строк дії - з 11.04.2013 року необмежений.

реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата 
укладення)

Попередній договір андеррайтингу від 18 грудня 2017 року без номера.
8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати 

публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розмі-
щення облігацій):

повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
код за ЄДРПОУ
33718227 
місцезнаходження
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.30 
номери телефонів та факсів
телефон/факс: +38 (056) 373-95-94
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
Ліцензія НКЦПФР на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з 

організації торгівлі на фондовому ринку. Дата прийняття та номер рішення про ви-
дачу ліцензії - 14.03.2008 року за № 231. Строк дії ліцензії – по 24.03.2018 року.

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 

УКРАЇНИ»
місцезнаходження
Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8 
код за ЄДРПОУ
30370711
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків 

цінних паперів (номер, дата укладення)
Договір про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ3208 від 21 січня 

2014 року.
10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників 

іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цін-
них паперів):

повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 

УКРАЇНИ»
місцезнаходження
Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8
код за ЄДРПОУ
30370711
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів 

(номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)
Договір про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ3208 від 21 січня 

2014 року.
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазнача-
ються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власни-
ків іменних цінних паперів, є депозитарна установа)

Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про депозитарну систему 
України» Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі пуб-
лічного акціонерного товариства згідно Закону України «Про акціонерні товариства» 
з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про депозитарну 
систему України». Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозита-
рію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального де-
позитарію. НКЦПФР було зареєстровано подані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО-
ВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» Правила Центрального 
депозитарію цінних паперів: Рішення НКЦПФР №2092 від 01.10.2013.

7 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у 
разі визнання емісії облігацій недійсною

У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
рішення про визнання емісії облігацій серій «Е» та/або серії «F» недійсною, емі-
тент повертає першим власникам облігацій відповідної серії грошові кошти, що 
надійшли як плата за розміщені облігації відповідної серії шляхом їх перераху-
вання в безготівковому порядку (безготівковій формі) на поточні рахунки перших 
власників, зазначені у договорах купівлі-продажу цінних паперів з першими влас-
никами у строк не більше ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати при-
йняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про 
визнання емісії облігацій недійсною.

8 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у 
разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

У разі незатвердження загальними зборами ТОВ «РУШ» у встановлені зако-
нодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій серій «Е» та/або серії «F», емітент по-
вертає першим власникам облігацій відповідної серії грошові кошти, що надій-
шли як плата за розміщені облігації відповідної серії, шляхом їх перерахування в 
безготівковому порядку (безготівковій формі) на поточні рахунки перших власни-
ків, зазначені у договорах купівлі-продажу цінних паперів з першими власниками 
у строк не більше ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати закінчення 
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення об-
лігацій відповідної серії.

9 Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії 
зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) 
особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття 
рішення про приватне розміщення облігацій)

Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій.
10 Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 

прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:
Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій
1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду 

за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації
Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій
2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, 

реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в краї-
ні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківсько-
го чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення 
уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридич-
ної особи)

Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій
3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця про-

живання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 
дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ

Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій
4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявнос-

ті), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що по-
свідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний 
документ

Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій
11 Умови та дата закінчення обігу облігацій
Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх 

обігу. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у 
депозитарних установах у Центральному депозитарії України (ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»). Право 
власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних па-
перах інвестора та підтверджується випискою депозитарної установи з цього ра-
хунку. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти 
та нерезиденти України. Обіг облігацій відповідної серії здійснюється з дотриман-
ням положень законодавства про депозитарну систему України. Власник обліга-
цій має право реалізувати облігації на вторинному ринку згідно з умовами їх ви-
пуску та з урахуванням вимог чинного законодавства України. 

Обіг облігацій серій «E» починається з дня, наступного за днем реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 
розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та 
триває до 09.02.2021 року (включно). 

Обіг облігацій серії «F» починається з дня, наступного за днем реєстрації На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 
розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та 
триває до 09.03.2021 року (включно). 

Емітент має право купувати облігації на вторинному ринку за договірною ці-
ною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-
правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цін-
них паперах до дати початку погашення випуску, а також має право здійснювати 
по відношенню до облігацій всі та будь-які інші дії, що відповідають чинному за-
конодавству України.

12 Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
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випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій
Для цілей цього Проспекту емісії терміни, що наведені з великої літери, вжи-

ваються в наступному значені:
«Фінансова звітність» – річна фінансова звітність, яку ТОВ «РУШ» має скла-

дати за фінансовий рік, що завершився, та оприлюднити як емітент цінних папе-
рів у відповідності з чинним законодавством України;

«Вебсайт» – означає http://www.eva.ua
«Показник платоспроможності» – означає, показник, який для цілей цього 

проспекту емісії розраховується за наступною формулою:
Показник платоспроможності = Чистий фінансовий борг/EBІTDA;
де:
«Чистий фінансовий борг» – означає, «Загальні фінансові зобов’язання» 

емітента на відповідну дату зменшенні на суму «Грошових коштів» емітента, що 
визначені на підставі Фінансової звітності, на дату складання останньої оприлюд-
неної Фінансової звітності.

«Загальні фінансові зобов’язання» – означає суму фінансових зобов’язання 
емітента, що визначені на підставі Фінансової звітності, на дату складання остан-
ньої оприлюдненої Фінансової звітності. Для цілей цього проспекту емісії Загаль-
ні фінансові зобов’язання дорівнюють сумі наступних статей звіту про фінансо-
вий стан емітента, який є складовою останньої оприлюдненої Фінансової 
звітності, а саме статті «Довгострокові кредити банків» (код рядка 1510 звіту 
про фінансовий стан емітента), статті «Інші довгострокові зобов’язання» (код 
рядка 1515 звіту про фінансовий стан емітента), статті «Короткострокові креди-
ти банків» (код рядка 1600 звіту про фінансовий стан емітента), статті «Поточна 
кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» (код 
рядка 1610 звіту про фінансовий стан емітента), статті «Векселі видані» (код 
рядка 1605 звіту про фінансовий стан емітента), що зменшена на суму загальної 
номінальної вартості власних облігацій емітента, які були викуплені емітентом та 
обліковувалися за статтею «Поточні фінансові інвестиції» (код рядка 1160 звіту 
про фінансовий стан емітента) станом на дату складання останньої оприлюдне-
ної Фінансової звітності .

В разі, якщо будь-який з показників, що використовується для розрахунку За-
гальних фінансових зобов’язань, згідно з вищенаведеною формулою, відсутній у 
Фінансовій звітності, то значення такого показника вважається рівним нулю.

У випадку, якщо Фінансова звітність буде підготовлена за міжнародними стан-
дартами фінансової звітності (надалі – «МСФЗ») або у разі зміни назв статей 
Фінансової звітності (кодів рядків фінансової звітності) значення показника За-
гальні фінансові зобов’язання для цілей цього проспекту емісії буде розраховано 
як сума всіх фінансових (грошових) зобов’язань емітента за кредитними догово-
рами, облігаціями емітента, договорами лізингу, векселями, та іншими фінансо-
вими інструментами, станом на дату складання останньої оприлюдненої Фінан-
сової звітності, згідно відповідної Фінансової звітності.

«Грошові кошти» дорівнює сумі, що зазначена в статті «Гроші та їх еквіва-
ленти» (код рядка 1165 звіту про фінансовий стан емітента) звіту про фінансовий 
стан емітента, який є складовою останньої оприлюдненої Фінансової звітності.

У випадку, якщо Фінансова звітність буде підготовлена за міжнародними стан-
дартами фінансової звітності (надалі – «МСФЗ») або у разі зміни назв статей 
Фінансової звітності (кодів рядків фінансової звітності) значення показника Гро-
шові кошти для цілей цього проспекту емісії буде розраховано як сума грошових 
коштів та їх еквівалентів, станом на дату складання останньої оприлюдненої Фі-
нансової звітності, згідно відповідної Фінансової звітності.

«EBІTDA» – означає прибуток емітента за фінансовий рік, що завершився у 
дату на яку складено останню оприлюднену Фінансову звітність, до сплати по-
датків, відсотків за фінансовими зобов’язаннями та нарахування амортизації. 
Для цілей цього проспекту емісії EBІTDA розраховується як сума наступних ста-
тей звіту про фінансові результати емітента, який є складовою останньої опри-
людненої Фінансової звітності, а саме статті «Фінансовий результат від опера-
ційної діяльності: прибуток» (код рядка 2190 звіту про фінансові результати 
емітента) (або статті «Фінансовий результат від операційної діяльності: зби-
ток» (код рядка 2195 звіту про фінансові результати емітента), в разі якщо за 
результатом відповідного фінансового року емітент отримав збиток (від’ємний 
фінансовий результат) від операційної діяльності), та статті «Амортизація» (код 
рядка 2515 звіту про фінансові результати емітента) за рік, що завершився у дату, 
на яку складена остання оприлюднена Фінансова звітність.

У випадку, якщо Фінансова звітність буде підготовлена за міжнародними стан-
дартами фінансової звітності (надалі – «МСФЗ») або у разі зміни назв статей Фі-
нансової звітності (кодів рядків фінансової звітності) EBІTDA для цілей цього про-
спекту емісії буде розрахована як сума чистого прибутку (або збитку) до 
оподаткування, фінансових витрат за кредитними договорами, векселями та облі-
гаціями та суми амортизації, за рік, що завершився у дату, на яку складено останню 
оприлюднену Фінансову звітність, згідно відповідної Фінансової звітності.

В разі, якщо будь-який з показників, що використовується для розрахунку 
EBІTDA, згідно з вищенаведеною формулою, відсутній в Фінансовій звітності, 
значення такого показника вважається рівним нулю.

В разі, якщо показник EBІTDA, що використовується для розрахунку Показни-
ка платоспроможності, згідно з наведеною нижче формулою, є від’ємним або до-
рівнює нулю, вважається, що Показник платоспроможності розрахувати немож-
ливо.

«Показник боргового навантаження» – означає, показник, який для цілей 
цього проспекту емісії розраховується за наступною формулою:

Показник боргового навантаження = Загальні фінансові зобов’язання / 
Власний капітал

де:
«Власний капітал» - дорівнює сумі що зазначена в статті «Усього за розді-

лом І» (код рядка 1495, розділу І Власний капітал, звіту про фінансовий стан 
емітента) звіту про фінансовий стан емітента, який є складовою останньої опри-
людненої Фінансової звітності.

У випадку, якщо Фінансова звітність буде підготовлена за міжнародними стан-
дартами фінансової звітності (надалі – «МСФЗ») або у разі зміни назв статей 
Фінансової звітності (кодів рядків фінансової звітності) Власний капітал для цілей 
цього проспекту емісії буде дорівнювати сумі власного капіталу (чистих активів) 
емітента визначений, станом на дату складання останньої оприлюдненої Фінан-
сової звітності, згідно відповідної Фінансової звітності.Загальні фінансові 
зобов’язання  означає суму фінансових зобов’язання емітента, що визначені на 
підставі Фінансової звітності, на дату складання останньої оприлюдненої Фінан-
сової звітності, у порядку що наведено вище для розрахунку Показника плато-
спроможності.

Випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій 
Емітент зобов’язується викупити облігації у їх власників за їх вимогою по но-

мінальній вартості після закінчення четвертого та восьмого відсоткового періодів, 
у період обігу облігацій, а власники облігацій мають право, але не зобов’язання 
пред’явити облігації до викупу емітенту, у випадку, якщо власник облігацій не по-
годжується з розміром відсоткового доходу за облігаціями, визначеного емітен-
том на наступні відсоткові періоди. 

Дати початку та дати завершення викупу облігацій серії «E» у випадку, якщо 
власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового доходу за облігація-
ми, визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди:

Номер відсоткового періоду, 
після якого здійснюється викуп

Дата початку викупу Дата закінчення 
викупу

4 13.02.2019 18.02.2019
8 12.02.2020 17.02.2020

Дати початку та дати завершення викупу облігацій серії «F» у випадку, якщо 
власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового доходу за облігація-
ми, визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди: 

Номер відсоткового періоду, 
після якого здійснюється викуп

Дата початку викупу Дата закінчення 
викупу

4 13.03.2019 18.03.2019
8 11.03.2020 16.03.2020

Емітент також зобов’язується викупити облігації у їх власників за їх вимогою у 
випадку настання будь-якої із наступних подій (надалі – «Порушення кове-
нант»): 

1) Показник платоспроможності розрахований за даними останньої оприлюд-
неної Фінансової звітності у порядку, що наведено вище в цьому проспекті емісії 
облігацій, перевищує 2,0 (два) або його розрахувати неможливо, та/або

2) Показник боргового навантаження розрахований за даними останньої 
оприлюдненої Фінансової звітності у порядку, що наведено вище в цьому прос-
пекті емісії облігацій, перевищує 1,5 (одна ціла п’ять десятих), та/або

3) По відношенню до емітента розпочато процедуру банкрутства або санації, 
та/або

4) Визнання емісії (випуску) облігацій серій «Е» та/або серії «F» недобросовіс-
ною, у порядку, що передбачений чинним законодавством, та/або

5) Невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання емітентом будь-якого 
із Інформаційних зобов’язань емітента, що наведені нижче в розділі «Випадки, у 
яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій» пункту «Інформація щодо 
викупу емітентом облігацій» цього проспекту емісії облігацій протягом 30 кален-
дарних днів після спливу строків, передбачених відповідним Інформаційним 
зобов’язанням емітента;

6) Невиконання та/або неналежне виконання емітентом зобов’язань з виплати 
відсоткового доходу за облігаціями емітента, що визначені умовами випуску та обігу 
облігацій в цьому проспекті емісії облігацій, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з 
дати, коли відповідні зобов’язання мали бути виконані належним чином згідно умов 
випуску та обігу облігацій визначених в цьому проспекті емісії облігацій та/або

7) В разі зменшення сукупної частки, якою прямо чи опосередковано володі-
ють кінцеві бенефіціарні власники (контролери) Кіптик Валерій Антонович та 
Шостак Руслан Станіславович, у ТОВ «РУШ» більш ніж на 25 (двадцять п’ять) 
відсотків. 

Датою Порушення ковенант, що наведені вище в цьому проспекті емісії облі-
гацій вважається дата, що настала раніше (надалі – «Дата порушення»): 

А) дата, на яку власник облігацій міг достовірно дізнатися про Порушення ко-
венант;

Б) дата, в яку емітент оприлюднив (опублікував) інформацію про Порушення 
ковенант (настання відповідного випадку (події)) у відповідності з Інформаційними 
зобов’язаннями емітента, що викладені нижче в цьому проспекті емісії облігацій. 

Інформаційні зобов’язання емітента, згідно з якими емітент зобов’язується 
(надалі – «Інформаційні зобов’язання емітента»): 

1) Оприлюднювати на Вебсайті (http://www.eva.ua) Фінансову звітність у стро-
ки визначені для оприлюднення (публікації) річної фінансової звітності емітента 
цінних паперів ) у складі регулярної річної інформації емітентів цінних паперів, 
згідно чинного законодавства; 

2) У разі Порушення ковенант (настанні випадків (подій)) наведених вище в 
цьому проспекті емісії облігацій, оприлюднити, як тільки це стане можливим, але 
не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня Порушення ковенант (настання 
відповідного випадку (події)), відповідну інформацію в тому ж самому виданні, в 
якому було опубліковано проспект емісії облігацій.

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
Для здійснення емітентом викупу власник облігацій або уповноважений пред-

ставник власника має подати емітенту повідомлення з вимогою здійснити викуп 
облігацій у письмовій формі. Подання таких повідомлень здійснюється особисто, 
з використанням засобів поштової або кур’єрської доставки за наступною адре-
сою: Україна, 49055, м. Дніпро, проспект Кірова, буд. 104 А. 

Повідомлення власника облігацій – юридичної особи має містити: 
- Повну назву власника облігацій відповідно до його установчих документів, 

прізвище, ім’я та по батькові (повністю) уповноваженої особи власника облігацій, 
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яка від імені власника підписує повідомлення, та відомості про документ, що під-
тверджує повноваження цієї особи подавати повідомлення; 

- Код власника за ЄДРПОУ; 
- Юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження власника обліга-

цій із зазначенням контактного номеру телефону; 
- Реквізити рахунку у цінних паперах власника облігацій у депозитарній установі; 
- Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій; 
- Кількість облігацій, що надаються для викупу; 
- Зобов’язання здійснити перерахування облігацій на рахунок емітента в Цен-

тральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» до 12:00 години (за київським часом) дати почат-
ку викупу облігацій. 

Повідомлення власника облігацій – фізичної особи має містити: 
- Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) власника облігацій; 
- Реквізити документів, що посвідчують особу власника облігацій; 
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків; 
- Документ, що підтверджує реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької ді-

яльності (для фізичних осіб-підприємців); 
- Адресу проживання власника облігацій;
- Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій; 
- Кількість облігацій, що надаються для викупу; 
- Реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій у депозитарній установі; 
- Зобов’язання здійснити перерахування облігацій на рахунок емітента в Цен-

тральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» до 12:00 години (за київським часом) дати почат-
ку викупу облігацій. 

У випадку подання повідомлення у зв’язку з Порушенням ковенант, повідом-
лення також має містити посилання на Порушені ковенанти та інформацію, яка 
підтверджує таке Порушення ковенант.

порядок встановлення ціни викупу облігацій
У випадку, якщо власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового 

доходу за облігаціями, визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди, ви-
куп облігацій здійснюється емітентом за номінальною вартістю у національній 
валюті України у відповідності з чинним законодавством України на підставі до-
говорів купівлі-продажу, що укладаються Емітентом з власниками без застосу-
вання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». 

У випадку Порушення ковенант, викуп облігацій здійснюється емітентом у на-
ціональній валюті України у відповідності з чинним законодавством України на 
підставі договорів купівлі-продажу, що укладаються Емітентом з власниками без 
застосування принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за ціною, що 
розраховується за наступною формулою:

Ціна =1000×(%ставка)/(100%)×Ті/факт+1000;
де,
Ціна – це, ціна викупу облігацій;
%Ставка – ставка за якою нараховується відсотковий дохід у відповідному 

періоді за облігаціями відповідної серії, у відсотках річних;
Ті – кількість днів з дати початку відсоткового періоду, у якому здійснюється 

викуп облігацій, до дати викупу, яка визначена у відповідному договорі купівлі-
продажу;

факт - кількість календарних днів у році, у якому здійснюється виплата до-
ходу за відповідний відсотковий період.

Ціна викупу облігацій розраховуються з точністю до 1 (однієї) копійки за пра-
вилами математичного округлення.

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу
У випадку, якщо власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового 

доходу за облігаціями серії «E», визначеного емітентом на наступні відсоткові 
періоди, він має право, але не зобов’язання, подати повідомлення з вимогою 
здійснити викуп облігацій серії «E» в наступні строки: 

Номер відсоткового періоду, 
після якого здійснюється викуп

Дата початку 
прийому повідо-

млень

Дата закінчення прийому 
повідомлень

4 09.01.2019 23.01.2019
8 08.01.2020 22.01.2020

У разі подання повідомлень, у зв’язку з не згодою з розміром відсоткового до-
ходу за облігаціями, серії «E», визначеного емітентом на наступні відсоткові періо-
ди, до або після вказаних вище періодів прийому повідомлень з вимогою здійсни-
ти викуп облігацій серії «E», такі повідомлення вважатимуться недійсними.

У випадку, якщо власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового 
доходу за облігаціями серії «F», визначеного емітентом на наступні відсоткові 
періоди, він має право, але не зобов’язання, подати повідомлення з вимогою 
здійснити викуп облігацій серії «F» в наступні строки:

Номер відсоткового періоду, 
після якого здійснюється викуп

Дата початку 
прийому повідо-

млень

Дата закінчення прийому 
повідомлень

4 06.02.2019 20.02.2019
8 05.02.2020 19.02.2020

У разі подання повідомлень, у зв’язку з не згодою з розміром відсоткового до-
ходу за облігаціями, серії «F», визначеного емітентом на наступні відсоткові пері-
оди, до або після вказаних вище періодів прийому повідомлень з вимогою здій-
снити викуп облігацій серії «F», такі повідомлення вважатимуться недійсними.

У випадку, якщо власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового 
доходу за облігаціями, визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди, емі-
тент зобов’язаний викупити у власників облігацій, які належним чином відправи-
ли йому відповідні повідомлення шляхом укладання договорів купівлі-продажу 
(інших правочинів тощо) до відповідної дати викупу, додержуючись наступних 
умов:

• власник облігацій зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для пе-
рерахування зазначених у відповідному договорі купівлі-продажу належних йому 
облігації на рахунок емітента в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» до 12:00 години 
дати викупу облігацій, яка визначена в договорів купівлі-продажу;

• емітент зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування 
зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій на його рахунок у цінних папе-
рах в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;

• емітент зобов’язаний перерахувати належну суму власнику облігацій не піз-
ніше 15:00 години дня наступного за датою викупу, яка визначена у договорі 
купівлі-продажу. 

У разі подання повідомлень, у зв’язку з Порушенням ковенант, власник облі-
гацій має право, але не зобов’язання, подати повідомлення з вимогою здійснити 
викуп облігацій в будь-який час, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з 
дати оприлюднення емітентом інформації про відповідне Порушення ковенант, в 
тому ж самому виданні, в якому було опубліковано проспект емісії облігацій. У 
випадку Порушення ковенант, емітент зобов’язаний викупити у власників обліга-
цій, які належним чином відправили йому відповідні повідомлення шляхом укла-
дання договорів купівлі-продажу (інших правочинів тощо) протягом 30 робочих 
днів з дати отримання відповідного повідомлення або надати вмотивовану від-
мову від викупу облігацій із наведенням інформації, яка підтверджує відсутність 
Порушення ковенант. Відповідна відмова має бути оформлена в письмовій фор-
мі, засвічена підписом уповноваженої особи емітента, скріплена печаткою (за її 
наявності) та надіслана на адресу власника облігацій зазначену у відповідному 
повідомлені з вимогою здійснити викуп облігацій. У разі подання повідомлень з 
вимогою здійснити викуп облігацій, у зв’язку з Порушенням ковенант, після 30 
(тридцяти) календарних днів з дати оприлюднення емітентом інформації про від-
повідне Порушення ковенант, в тому ж самому виданні, в якому було опублікова-
но проспект емісії облігацій, такі повідомлення вважатимуться недійсними.

У разі подання повідомлень, у зв’язку з Порушенням ковенант, емітент , за 
виключенням випадків, коли він надіслав вмотивовану відмову від викупу обліга-
цій із наведенням інформації, яка підтверджує відсутність Порушення ковенант, 
зобов’язаний, викупити у власників облігацій, які належним чином відправили 
йому відповідні повідомлення, облігації шляхом укладання договорів купівлі-
продажу (інших правочинів тощо), додержуючись наступних умов:

• власник облігацій зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для пе-
рерахування зазначених у відповідному договорі купівлі-продажу належних йому 
облігації на рахунок емітента в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» до 12:00 години 
дати викупу облігацій, яка визначена в договорів купівлі-продажу;

• емітент зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування 
зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій на його рахунок у цінних папе-
рах в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;

• емітент зобов’язаний перерахувати належну суму власнику облігацій не піз-
ніше 15:00 години дня наступного за датою викупу, яка визначена у договорі 
купівлі-продажу.

13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):
1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Відсотковий дохід по облігаціях серії «Е» нараховується відповідно до відсоткових періодів зазначених нижче у таблиці:

Номер 
відсоткового 

періоду

Дата початку 
відсоткового періоду

Дата закінчення 
відсоткового 

періоду

Дата початку 
виплати відсотково-

го доходу

Розмір відсоткової ставки (Rі % ставка) Тривалість 
відсоткового 
періоду, днів

1 14.02.2018 15.05.2018 16.05.2018 18% (вісімнадцять відсотків річних) 91
2 16.05.2018 14.08.2018 15.08.2018 18% (вісімнадцять відсотків річних) 91
3 15.08.2018 13.11.2018 14.11.2018 18% (вісімнадцять відсотків річних) 91
4 14.11.2018 12.02.2019 13.02.2019 18% (вісімнадцять відсотків річних) 91
5 13.02.2019 14.05.2019 15.05.2019 Оприлюднюється емітентом не пізніше 09.01.2019 91
6 15.05.2019 13.08.2019 14.08.2019 Оприлюднюється емітентом не пізніше 09.01.2019 91
7 14.08.2019 12.11.2019 13.11.2019 Оприлюднюється емітентом не пізніше 09.01.2019 91
8 13.11.2019 11.02.2020 12.02.2020 Оприлюднюється емітентом не пізніше 09.01.2019 91
9 12.02.2020 12.05.2020 13.05.2020 Оприлюднюється емітентом не пізніше 08.01.2020 91

10 13.05.2020 11.08.2020 12.08.2020 Оприлюднюється емітентом не пізніше 08.01.2020 91
11 12.08.2020 10.11.2020 11.11.2020 Оприлюднюється емітентом не пізніше 08.01.2020 91
12 11.11.2020 09.02.2021 10.02.2021 Оприлюднюється емітентом не пізніше 08.01.2020 91
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Відсотковий дохід по облігаціях серії «F» нараховується відповідно до відсоткових періодів зазначених нижче у таблиці: 
Номер 

відсоткового 
періоду

Дата початку 
відсоткового 

періоду

Дата закінчення 
відсоткового 

періоду

Дата початку 
виплати відсотково-

го доходу

Розмір відсоткової ставки (Rі % ставка) Тривалість 
відсоткового 
періоду, днів

1 14.03.2018 12.06.2018 13.06.2018 18% (вісімнадцять відсотків річних) 91
2 13.06.2018 11.09.2018 12.09.2018 18% (вісімнадцять відсотків річних) 91
3 12.09.2018 11.12.2018 12.12.2018 18% (вісімнадцять відсотків річних) 91
4 12.12.2018 12.03.2019 13.03.2019 18% (вісімнадцять відсотків річних) 91
5 13.03.2019 11.06.2019 12.06.2019 Оприлюднюється емітентом не пізніше 06.02.2019 91
6 12.06.2019 10.09.2019 11.09.2019 Оприлюднюється емітентом не пізніше 06.02.2019 91
7 11.09.2019 10.12.2019 11.12.2019 Оприлюднюється емітентом не пізніше 06.02.2019 91
8 11.12.2019 10.03.2020 11.03.2020 Оприлюднюється емітентом не пізніше 06.02.2019 91
9 11.03.2020 09.06.2020 10.06.2020 Оприлюднюється емітентом не пізніше 05.02.2020 91
10 10.06.2020 08.09.2020 09.09.2020 Оприлюднюється емітентом не пізніше 05.02.2020 91
11 09.09.2020 08.12.2020 09.12.2020 Оприлюднюється емітентом не пізніше 05.02.2020 91
12 09.12.2020 09.03.2021 10.03.2021 Оприлюднюється емітентом не пізніше 05.02.2020 91

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з відповідної дати початку виплати відсоткового доходу за відповід-
ною серією облігацій. Якщо дата початку виплати відсоткового доходу за обліга-
ціями припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством 
України, виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (ви-
хідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями відповідної серії за такі 
святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

2) заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір 
відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішен-
ня про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок 
виплати відсоткового доходу

Ставка відсоткового доходу, за якою нараховується відсотковий дохід на пер-
ший – четвертий відсоткові періоди за облігаціями серії «Е» та серії «F» встанов-
люється в розмірі 18 (вісімнадцять) відсотків річних. 

Рішення про встановлення ставки відсоткового доходу, за якою нараховуєть-
ся відсотковий дохід, за облігаціями серії «E» на п’ятий-восьмий та дев’ятий-
дванадцятий відсоткові періоди приймається Загальними зборами емітента і не 
може бути нижчою ніж 5% річних в гривнях.

Рішення про встановлення ставки відсоткового доходу, за якою нараховуєть-
ся відсотковий дохід, за облігаціями серії «F» на п’ятий-восьмий та дев’ятий-
дванадцятий відсоткові періоди приймається Загальними зборами емітента і не 
може бути нижчою ніж 5% річних в гривнях.

Публікація нової відсоткової ставки відсоткового доходу, за якою нарахову-
ється відсотковий дохід, здійснюється у тому ж друкованому виданні, в якому 
було опубліковано проспект емісії. 

Емітент зобов’язується прийняти рішення та оприлюднити (опублікувати) роз-
мір ставки відсоткового доходу, за якою нараховується відсотковий дохід за об-
лігаціями серії «Е» на наступні відсоткові періоди у наступні строки:

Відсоткові періоди на які має 
бути встановлена ставка

Дата, не пізніше якої емітент має оприлюдни-
ти розмір ставки відсоткового доходу, за якою 

нараховується відсотковий дохід (включно)
п’ятий-восьмий, 09.01.2019

дев’ятий-дванадцятий 08.01.2020

Емітент зобов’язується прийняти рішення та оприлюднити (опублікувати) роз-
мір ставки відсоткового доходу, за якою нараховується відсотковий дохід за об-
лігаціями серії «F» на наступні відсоткові періоди у наступні строки:

Відсоткові періоди на які має 
бути встановлена ставка

Дата, не пізніше якої емітент має оприлюднити 
розмір ставки відсоткового доходу, за якою 
нараховується відсотковий дохід (включно)

п’ятий-восьмий, 06.02.2019
дев’ятий-дванадцятий 05.02.2020

У разі, якщо емітент не прийняв рішення про встановлення розміру відсотко-
вої ставки на наступні відсоткові періоди та/або відповідне рішення не було опу-
бліковано у визначені проспектом емісії строки, чинним залишається розмір від-
соткової ставки, який було встановлено на попередні відсоткові періоди. 

Власники облігацій відповідної серії можуть отримати інформацію про розмір 
відсоткової ставки за облігаціями серії «E» та серії «F» безпосередньо у емітента 
за письмовим запитом надісланим на адресу емітента: Україна, 49055, м. Дніпро, 
проспект Кірова, буд. 104 А. 

Письмова відповідь надсилається емітентом власнику облігацій відповідної 
серії на його письмовий запит протягом 3 (трьох) робочих днів. 

Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. 
Кожен відсотковий період складає 91 (дев’яносто один) календарний день. Сума 
доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за відсотковий період, розрахову-
ється за формулою:

Дохід = N×((Rі)/(100%))×(Ті/факт);
де: 
Дохід - сума нарахованого відсоткового доходу на одну облігацію за відповід-

ний відсотковий період (у гривні); 
N - номінальна вартість однієї облігації в гривні; 
Rі - ставка за якою нараховується відсотковий дохід у відповідному періоді за 

облігаціями відповідної серії, у відсотках річних визначена відповідно до цього 
проспекту емісії; 

Tі - кількість днів у відсотковому періоді, що дорівнює 91 (дев’яносто один) день;
факт - кількість календарних днів у році, у якому здійснюється виплата до-

ходу за відповідний відсотковий період.
Сума відсоткового доходу розраховується на 1 (одну) облігацію з точністю до 

1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.
3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна 

або іноземна валюта)

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в національній ва-
люті України – гривні.

4) порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення ви-
плати відсоткового доходу за облігаціями

3дійснення емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечу-
ється ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИ-
ТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – «Центральний депозитарій») відповідно до Правил 
та/або Регламенту Центрального депозитарію. 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних 
реєстру власників облігацій відповідної серії, складеного Центральним депозита-
рієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку виплати 
відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії (надалі – «Реєстр»). Реєстр 
складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження 
емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність. 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу емі-
тентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПУБ-
ЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (надалі – «Розрахунковий 
центр»), грошових коштів для здійснення виплати відсоткового доходу та надання 
документів, визначених Правилами та/або Регламентом Центрального депозитарію. 

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження 
про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію 
на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів 
для виплати власникам/отримувачам облігацій. Подальший розрахунок здійсню-
ється відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперів, укла-
деного з власниками облігацій.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на ко-
ристь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій емітент здійснює 
таке утримання на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством 
Украї ни.Якщо наданий Центральним депозитарієм реєстр не містить даних про рек-
візити або містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата 
відсоткового доходу, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються 
на відповідному рахунку емітента до особистого звернення власника облігацій відпо-
відної серії. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. 

Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі зая-
ви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої за-
яви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського 
рахунка для перерахування коштів.

14 Порядок погашення облігацій:
1) дати початку і закінчення погашення облігацій
Дата початку погашення облігацій серії «E» - 10.02.2021 року
Дата закінчення погашення облігацій серії «E» - 16.02.2021 року (включно)
Дата початку погашення облігацій серії «F» - 10.03.2021 року
Дата закінчення погашення облігацій серії «F» - 16.03.2021 року (включно)
Погашення облігацій здійснюється починаючи з дати початку погашення обліга-

цій і закінчується у дату закінчення погашення облігацій відповідної серії. Якщо дата 
початку погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за 
законодавством України, погашення здійснюється, починаючи з наступного за свят-
ковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями відповідної серії 
за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

2) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення 
про розміщення цільових облігацій)

Емітент не приймав рішення про розміщення цільових облігацій.
3) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, 

у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прий-
няття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

3дійснення емітентом погашення облігацій забезпечується ПУБЛІЧНИМ АК-
ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (на-
далі – «Центральний депозитарій») відповідно до Правил та/або Регламенту 
Центрального депозитарію. 

Погашення облігацій здійснюється на підставі даних реєстру власників обліга-
цій відповідної серії, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину 
операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій відповідної серії 
(надалі – «Реєстр»). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі 
відповідного розпорядження емітента у строки, визначені законодавством про 
депозитарну діяльність. 

Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю в національній 
валюті України – гривні.

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу емітентом на рахунок у 
грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДО-
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ГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (надалі – «Розрахунковий центр»), гро-
шових коштів для здійснення погашення облігацій та надання документів, 
визначених Правилами та/або Регламентом Центрального депозитарію. 

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження 
про переказ коштів для здійснення погашення облігацій з рахунку Центрального 
депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-
кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій. Депозитарні 
установи перераховують грошові кошти власникам облігацій відповідно до дого-
ворів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками об-
лігацій.Подальший розрахунок здійснюється відповідно до Договору про обслуго-
вування рахунку в цінних паперів, укладеного з власниками облігацій.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на ко-
ристь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій емітент здійснює 
таке утримання на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством Украї-
ни. Якщо наданий Центральним депозитарієм обліковий реєстр не містить даних про 
реквізити або містить помилкові реквізити, за якими повинно бути проведено пога-
шення облігацій, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на 
відповідному рахунку емітента до особистого звернення власника облігацій відповід-
ної серії. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.

Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі зая-
ви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої за-
яви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського 
рахунка для перерахування коштів

4) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) 
облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про 
прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) об-
лігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, 
у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) обліга-
цій серії «E» та серії «F» за власною ініціативою не передбачена.

5) можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників 
(порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення 
про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни 
дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути 
пред'явлені для дострокового погашення)

Можливість дострокового погашення облігацій серії «E» та серії «F» за вимо-
гою їх власників не передбачена.

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення 
(дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

На дату початку погашення (дострокового погашення) облігацій власник пови-
нен перерахувати облігації з власного рахунку у цінних паперах у депозитарній 
установі, на якому обліковуються облігації, на рахунок в цінних паперах емітента 
в Центральному депозитарії. Якщо власник не списав на дату початку погашення 
облігації з власного рахунку у цінних паперах, на рахунок емітента в Центрально-
му депозитарії, кошти, що підлягають перерахуванню, депонуються на поточно-
му рахунку емітента, до дати списання облігацій. 

У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм реєстр власників цінних 
паперів не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена випла-
та номінальної вартості облігацій випуску (серії) при їх погашенні (або надані рек-
візити є помилковими), належна до виплати сума депонується на поточному ра-
хунку Емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює 
розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій і після 
перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок емітента в Центральному 

депозитарії та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена 
виплата номінальної вартості випуску (серії) облігацій при їх погашенні. Відсотки 
на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

15 Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 
разі оголошення ним дефолту

Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними зборами учасни-
ків емітента. 

У разі неспроможності емітента виплатити власникам облігацій у строки, вста-
новлені умовами емісії облігацій, що визначені в цьому проспекті емісії облігацій, 
відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість обліга-
цій у строки, що визначені в цьому проспекті емісії облігацій, емітент публікує по-
відомлення про це в тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку України, в якому було опубліковано цей проспект емісії 
облігацій, не менше як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до початку дати по-
чатку виплати відповідного відсоткового доходу за облігаціями та/або дати почат-
ку погашення облігації відповідної серії. Відновлення платоспроможності емітента 
або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури або про-
цедури санації, повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або ви-знання його банкрутом» (із змінами та доповненнями) .

16 Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску обліга-
цій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення 
про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*

Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розмір власно-
го капіталу емітента.

17 Інші відомості*
18 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться На-

ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядати-
ся як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відо-
мостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи
Від емітента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУШ».

Гене-
ральний 
Директор
(посада)

______ 
МП

ШИЩУК ОЛЕКСІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТОТАЛ АУДИТ»

Директор
(посада)

______
МП

КОРНІЄНКОВ АНДРІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ

(прізвище, ім’я, по батькові)
Від андеррайтера:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 
УКРАЇНА»

Директор
(посада)

______
МП

МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ 
ЄВГЕНОВИЧ

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку 
прийнято рішення здійснювати 
публічне розміщення облігацій:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО
«ФОНДОВА БІРЖА 
«ПЕРСПЕКТИВА»

Директор
(посада)

______
МП

ШИШКОВ СТАНІСЛАВ 
ЕВГЕНІЙОВИЧ

(прізвище, ім’я, по батькові)

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 

«УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»
2. Код за ЄДРПОУ 21888124
3. Місцезнаходження 50004 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

область, вул. 10-річчя Жовтня, 37Б
4. Міжміський код, телефон та факс 050-458-30-90 (0564) 903-602
5. Електронна поштова адреса buh@ukrenergoremont.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ukrenergoremont.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

Товариства «Укренергоремонт» вiд 29 сiчня 2018 року, було прийнято 
рiшення, що вiдповiдно до п.9.3.5 Статуту ПрАТ «Укренергоремонт» гене-
ральний директор обирається Загальними зборами Товариства строком на 
3 роки. Згiдно протоколу №01/15 позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 05 сiчня 2015 року на посаду генерального директора ПрАТ «Укренер-
горемонт» було обрано Сiроклина Юрiя Вiталiйовича з термiном дiї повно-
важень до 04 сiчня 2018 року. Сiроклин Ю.В. продовжує виконувати повно-

важення генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» пiсля 
закiнчення термiну дiї повноважень. Дiяльнiсть Сiроклина Ю.В. на посадi 
Генерального директора Товариства є продуктивною та вiдповiдає основ-
ним напрямкам роботи товариства. Враховуючи вказане, вирiшили обрати 
на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сiроклина 
Юрiя Вiталiйовича, РНОКПП 2219009179, та подовжити термiн його повно-
важень до 28 сiчня 2021 року. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа - 
45,00 %, загальною номiнальною вартiстю 337,50. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. До обрання на цю посаду, посадо-
ва особа протягом останнiх п’яти рокiв, обiймала посаду Генерального ди-
ректора Приватного акцiонерного товариства «Укренергоремонт». Пiдстави 
прийняття такого рiшення — рiшення позачергових загальних зборiв Това-
риства та згода особи.

Повноваження Сiроклина Ю.В. як Генерального директора ПрАТ «Укр-
енергоремонт» чиннi з моменту обрання до закiнчення термiну повнова-
жень 28 сiчня 2021 року(протягом 3х рокiв). Пiсля закiнчення трирiчного 
термiну повноваження Генерального директора дiйснi до обрання Загаль-
ними Зборами акцiонерiв наступного Генерального директора або до при-
пинення повноважень у випадках передбачених Статутом Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Сiроклин Юрiй Вiталiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.01.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАїНА»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ВФ Україна».

2. Код за ЄДРПОУ: 14333937.
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15.
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443895800 0443895806.
5. Електронна поштова адреса: ntarasova@vodafone.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mts.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст повідомлення

29.01.2018 г. Наглядовою радою було прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення ПрАТ «ВФ Україна» значного правочину, пред-
метом якого є передача під заставу майна. Вартість правочину 4 600 000 570 
(чотири мільярди шістсот мільйонів п’ятьсот сімдесят гривень). Співвідно-

шення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості ак-
тивів ПрАТ «ВФ Україна»: 29,69%. Вартість активів ПрАТ «ВФ Україна» за 
даними річної фінансової звітності за 2016 рік 15 494 242 000 гривень.

Згідно з пунктом 10.2.34 Статуту ПрАТ «ВФ Україна» до компетенції На-
глядової ради віднесені рекомендації Загальним зборам про надання згоди 
на здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п’ять) і 
більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.

Згідно з пунктом 10.2.35 Статуту ПрАТ «ВФ Україна» до компетенції Нагля-
дової ради віднесено попереднє схвалення правочинів (договорів), що пов’язані 
з передачею Товариством майна під заставу на суму від 500 000 (п’ятсот тисяч) 
доларів США або еквівалента даної суми в будь-якій іншій валюті. 

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

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

Генеральний директор  Устинова Ольга Володимирівна 
30.01.2018 р. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.ЗАГАЛьНІ ВІДОМОСТІ
ПрАТ «ДОБРА ВОДА» (Код ЄДРПОУ 24633678). Місцезнахо-

дження  – 47242, с.Млинівці Зборівський р-н Тернопільська обл., 
тел./факс – (03540) 2-30-42, 2-31-71, електронна адреса –  
info@dobravoda.com.ua, адреса веб-сайту – www.dobravoda.com.
ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента. 

2.ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ДОБРА ВОДА» вiд 26.01.2018р. 

№1 з метою формування повного складу Дирекцiї ПрАТ «ДОБРА 
ВОДА» терміном на 1 рік обрано:

- на вакантну посаду Комерцiйного Директора, який за посадою є 
членом Дирекцiї товариства, Забитiвського Володимира Ярославови-
ча 11.03.1983 року народження, паспорт серiї МС 676671 вiд 11.04.2000 

року видано Зборiвським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi, 
пакетом акцій не володіє, протягом останніх п’яти років працював в 
ПрАТ «ДОБРА ВОДА» на посаді заступника голови дирекції з виробни-
цтва, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- на вакантну посаду Директора з виробництва, який за посадою є 
членом Дирекції товариства, Тимченка Віктора Володимировича 
17.01.1971 року народження, паспорт серiї СН 312705 вiд 01.11.1996 
року виданий Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi, пакетом 
акцій не володіє, протягом останніх п’яти років працював в ПрАТ «ДО-
БРА ВОДА» на посаді заступника голови дирекції з виробництва, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.ПІДПИС
Підписант підтверджує достовірність викладеної інформації та ви-

знає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Дирекції 
ПрАТ «ДОБРА ВОДА»  Федорович Б.І.

ПРАТ «ДОБРА ВОДА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «ХІМПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 23487660
3. Місцезнаходження: 93400 м.Сєвєродонецьк, проспект Космонав-

тів, буд.15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380645254902, 

+380645254902
5. Електронна поштова адреса: chaohimproekt@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://23487660.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття річними загальними зборами Товариства рішення про 

виплату дивідендів - 24 квітня 2017 року. Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів - 19 травня 2017 року. Розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 
1050000,00 грн. Строк виплати дивідендів - з 01.06.2017р. по 30.09.2017р. 
Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати 
дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі. 

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

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

2. Директор  Каращук О.М.
30.01.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХІМПРОЕКТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КОМПЛЕКС ВIДПОЧИНКУ «ЗАIР». 2. Код за ЄДРПОУ: 
20614164. 3. Місцезнаходження: 08200 Київська обл., м. Iрпiнь вул. Гри-
боєдова 15. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04597) 62-2-48. 
5.  Електронна поштова адреса: uasveta09@ukr.net. 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації.: http://20614164.smida.gov.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.01.2018 р., 

у зв’язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноважен-
ня Директора Товариства Ярошенко Iрини Володимирiвни. Строк, про-

тягом якого особа перебувала на посаді: 7 років 4 місяці. Згідно рішен-
ня Загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.01.2018 р., у зв’язку з 
закінченням терміну повноважень, обрано на новий термін Директо-
ром Товариства Ярошенко Iрину Володимирiвну. Строк, на який обра-
но особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Директор ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР». Посадова 
особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Директор Ярошенко Iрина 
Володимирiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПЛЕКС ВIДПОЧИНКУ «ЗАIР»
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Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМИНАДРА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23818944.
Місцезнаходження емітента: 40000, м. Суми, пров. Кленовий, 15
Міжміський код, телефон та факс емітента: 050 301 59 11
Електронна поштова адреса: zat_23818944@aft.org.ua
Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
Текст повідомлення

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів приватного акціонер-
ного товариства «СУМИ-НАДРА», складеного Центральним депозитарієм 
станом на 21 січня 2018 року, отриманого емітентом 30 січня 2018 року, 
відбулися зміни у складі власників акцій, яким належить 10 і більше голо-
суючих акцій емітента, а саме:

У реєстрі відсутня Фізична особа, якій належало 142 голосуючі акції 
емітента (загальною номінальною вартістю14200,00 грн., що становило 
частку 25% загальної кількості акцій і 25 % від голосуючих акцій.

У реєстрі відсутня Фізична особа, якій належало 210 голосуючих акції 
емітента (загальною номінальною вартістю21000,00 грн., що становило 
частку 36,97% загальної кількості акцій і 36,97 % від голосуючих акцій.

Пакет акцій який належав Фізичній особі, у кількості 58 голосуючих ак-
цій емітента (загальною номінальною вартістю 5800,00 грн.), що станови-
ло частку 10,21% загальної кількості акцій і 10,21 % від голосуючих акцій, 
став 115 голосуючих акцій емітента (загальною номінальною вартістю 
11500,00 грн.), що становить частку 20,25 % загальної кількості акцій і 
20,25 % від голосуючих акцій.

Пакет акцій який належав Фізичній особі, у кількості 22 голосуючі акції емі-
тента (загальною номінальною вартістю 2200,00 грн.), що становило частку 
3,88% загальної кількості акцій і 3,88 % від голосуючих акцій, став 232 голосую-
чі акції емітента (загальною номінальною вартістю 23200,00 грн.), що стано-
вить частку 40,85 % загальної кількості акцій і 40,85 % від голосуючих акцій.

Пакет акцій який належав Фізичній особі, у кількості 28 голосуючих ак-
цій емітента (загальною номінальною вартістю 5800,00 грн.), що станови-
ло частку 4,93% загальної кількості акцій і 4,93 % від голосуючих акцій, 
став 113 голосуючих акцій емітента (загальною номінальною вартістю 
11300,00 грн.), що становить частку 19,89 % загальної кількості акцій і 
20,25 % від голосуючих акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства:

Директор Ткачов Костянтин Якович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменуванн яемітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМСьКЕ МАШИНОБУДIВНЕ 
НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул. Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс:(0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 

є 
предме-

том 
правочину
(тис.грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності
(тис.грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або 

послуг, що є предметом 
правочину, до вартості 

активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

1. 26.01.2018 р. 94 875 6 241 543 1,52
26.01.2018р., протокол 26/01-2018/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між 
Товариством та компанією LLCQCInternationalTradingGroup(Чехія) 
(далі  – Замовник) договору купівлі-продажу Замовником обладнання, 
що буде виготовлено Товариством, на загальну суму, що не перевищує 
3 300 000 доларів США.
Офіційний курс НБУ станом на 26.01.2018р.: 1 долар США = 28,75 грн.*
2. 26.01.2018 р. 452 467,5 6 241 543 7,25
26.01.2018р., протокол 26/01-2018/2, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між 
Товариством та компанією LLC QC InternationalTradingGroup (Чехія) 
(далі – Постачальник) договорів постачання товаро-матеріальних 
цінностей на загальну суму 15 738 000 доларів США.
Офіційний курс НБУ станом на 26.01.2018р.: 1 долар США = 28,75 грн.*
*Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином 
Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/
вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

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

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

Генеральний директор  Цимбал О.Ю.  29.01.2018р.

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

(044) 4983815

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

23354002

3. Місцезнаходження емітента Україна, 85053, Донецька область, 
Добропiльський район, селище 
Дорожнє, станцiя Мерцалово

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)4903318 (044)4903317

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

Iryna.Vitvitska@sibelco.com

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

http://clays.prat.ua/

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

2. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 30 сiчня 2018 року (Протокол 

№ 2/18 вiд 30 сiчня 2018 року) продовжено термiн дiї повноважень Гене-
рального директора Товариства Ткача Iгоря Васильовича (громадянин 
України, паспорт ТТ 171794, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в 
м. Києвi, 02 серпня 2013 року) з 01 квiтня 2018 року на строк 3 (три) роки до 
01 квiтня 2021 року включно, у зв’язку з закiнченням термiну дiї його повно-
важень вiдповiдно до вимог Статуту. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - з 01 квiтня 2015 року. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор зi стратегiчного розвитку 
ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ», директор з розвитку ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ», 
Генеральний директор ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ».

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.
Генеральний директор ____________ Ткач Iгор Васильович

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ГЛИНИ ДОНБАСУ”
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРЕКСКАВАЦІЯ» 

(код ЄДРПОУ 33088925, місцезнаходження: 21022, Вінницька область, 
місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26, електронна поштова 
адреса exkavacia@ukrpost.ua, адреса веб-сайту - www.exkavacia.com , 

тел./факс (0432)53-94-92)
30.01.2018 року позачергові загальнi збори акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Укрекскавація» (ПрАТ «Укрекскавація») прий-
няли рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення його у 
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 

Перетворення здiйснюється для оптимізації господарських витрат, під-
вищення конкурентоспроможності та прибутковості діяльності Товари-
ства, спрощення процедури прийняття управлінських рішень.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій то-
вариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних збо-
рах, складає 433939 голосуючих акцій. Кворум цих позачергових загаль-
них зборiв акцiонерiв по всiм питанням порядку денного 100%.

Результати голосування про припинення шляхом перетворення: про-
голосували «за» – 433939 голосiв, або 100 % вiд зареєстрованих на збо-
рах та якi мають право голосу iз зазначеного питання, «проти» – 0 голосiв, 
або 0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв. 

Юридична особа правонаступник - Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Укрекскавація» (ТОВ «Укрекскавація»), статутний 
капiтал якого дорiвнює статутному капiталу ПрАТ «Укрекскавація», що 
перетворюється i складає 6056350,00 грн. 

ТОВ «Укрекскавація» є правонаступником ПрАТ «Укрекскавація», усiх 
його активiв та зобов’язань. 

Порядок та умови обмiну акцiй «Укрекскавація», на письмовi зобов’язання 
про видачу вiдповiдної кiлькостi часток ТОВ «Укрекскавація»:

- вартiсть частки кожного учасника у статутному капiталi ТОВ «Укрек-
скавація» буде дорiвнювати номiнальнiй вартостi його акцiй в статутному 
капiталi ПрАТ «Укрекскавація»;

- розмiр частки кожного учасника (у вiдсотках) у статутному капiталi 
ТОВ «Укрекскавація» буде дорiвнювати його кiлькостi акцiй (у вiдсотках) в 
статутному капiталi ПрАТ«Укрекскавація».

- розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Укрекскавація», що створюється шляхом перетворення акціонерного 
товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного 
капіталу Приватного акціонерного товариства «Укрекскавація», що пере-
творюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не 
підлягають обміну;

- акції Приватного акціонерного товариства «Укрекскавація», що при-
пиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки товариства 
правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекска-
вація» та розподіляються серед його учасників;

- кількість акцій (у відсотках) кожного учасника в статутному капіталі При-
ватного акціонерного товариства «Укрекскавація» має дорівнювати розміру 
його частки (у відсотках) у статутному капіталі Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Укрекскавація», створеному шляхом перетворення;

- перелік засновників (учасників) створюваного Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Укрекскавація» – правонаступника Приватного ак-
ціонерного товариства «Укрекскавація» вноситься до його установчих до-
кументів і буде включати усіх акціонерів Товариства, що припиняється 
станом на день затвердження установчих документів створюваного 
Товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного за-
сновника (учасника).

Голова правління ПрАТ «Укрекскавація»  Швидкий В.В. пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що він 
несе відповідальність згідно із законодавством

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГАЛАНТ  12» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
відбудуться 06 березня 2018 року за місцезнаходженням товариства: 
20901, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Міліонна, 247, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 06 березня 2018 р. з 09-00 год. до 09-45 год. 
Початок зборів: 06 березня 2018 р. о 1000 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 28.02.2018 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря 
зборів.  3. Затвердження регламенту зборів. 4. Затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах То-
вариства. 5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2018 рік. 6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р. 
7. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2017 р. 8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за 2017 р. 9. Вибори Наглядової ради товариства. 10. Вибори Реві-
зора товариства. 11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів. 

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній

Усього активів 21,6 131,4
Основні засоби 20,0 61,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,6 70
Нерозподілений прибуток -58,9 -448,1
Власний капітал 21,6 102,6
Статутний капітал 4,3 4,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 28,8
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 43100 43100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го – em00308531.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з 
документами пов'язаними з порядком денним зборів, за місцезнаходженням 
ПрАТ «Галант - 12»: 20901, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Міліонна, 247, 
приймальна, в робочі дні з 9.00 год. до 12.00 год., а в день проведення 
зборів – в актові залі. Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами – директор Новицький М.І. Також за цією 
адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої 
пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до 
зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів.

Повідомлення кредиторам 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРЕКСКАВАЦІЯ» 

(код ЄДРПОУ 33088925, місцезнаходження: 21022, Вінницька область, 
місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26, електронна поштова 

адреса exkavacia@ukrpost.ua, адреса веб-сайту, на якому розміщена 
інформація - www.exkavacia.com , тел./факс (0432)53-94-92)

30.01.2018 року позачергові загальнi збори акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Укрекскавація» прийняли рiшення про при-
пинення емiтента шляхом перетворення його у Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Укрекскавація». 

Термін для пред'явлення кредиторами вимог – не менше двох 
календарних місяців з дати оприлюднення повідомлення.  
Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 21022, Вінницька 
область, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26,  
кабінет голови комісії з припинення, телефон для довідок  
(0432)53-94-92.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВИТОК», 21549948, 02068, м. Київ, Дарницький рн, вул. Ре-

вуцького, 14, +380 (44) 5633216
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 01.02.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://zavitoc.informs.net.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВИТОК»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Гайворонський тепловозоремонтний завод» 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01057723
3. Місцезнаходження емітента 26300 м. Гайворон 
вулиця Великого Кобзаря, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 
05254 21464 05254 23670
5. Електронна поштова адреса емітента gtrz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації 
http://pat_gtrz.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Голова Наглядової ради Кузьмiн Роман Борисович (паспорт: 

серiя ВВ номер 509444 виданий Микитiвським РВ Горлiвського 
МУУМВС України в Донецькiй областi 29.07.1998) призначено 
29.01.2018 р. (дата вчинення дiї 29.01.2018) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який призначено особу термiном 3 (три) роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – заступник 
директора ТОВ «ТД «ДЕМЕТРА-ПЛЮС», заступник директора 
ТОВ «УКРСПЕЦХIМ». Рiшення прийнято єдиним акцiонером 
(Рiшення № 2 вiд 29.01.2018 р.), Наглядовою Радою (протокол 
засiдання № 1 вiд 29.01.2018 р.). Посадова особа не є акцiонером 
товариства. Посадова особа є представником акцiонера. Член На-
глядової ради Фомiн Євген Олександрович (паспорт: серiя ВВ номер 
663532 виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУУМВС України 
в Донецькiй областi 22.12.1998) призначено 29.01.2018 р. (дата 
вчинення дiї 29.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу термiном 3 (три) роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – директор ТОВ «УКРСПЕЦ-
ХЕМ». Рiшення прийнято єдиним акцiонером (Рiшення № 2 вiд 
29.01.2018 р.). Посадова особа не є акцiонером товариства. По-
садова особа є представником акцiонера. Член Наглядової ради 
Кумейко Андрiй Вiкторович (паспорт: серiя ВА номер 051592 ви-
даний Центрально-Мiським УМВС України у м. Горлiвцi 11.11.1995) 
призначено 29.01.2018 р. (дата вчинення дiї 29.01.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу термiном 
3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – 
керiвник пiдроздiлу з боротьби з корупцiєю та органiзованою 
злочиннiстю Служби безпеки України. Рiшення прийнято єдиним 
акцiонером (Рiшення № 2 вiд 29.01.2018 р.). Посадова особа не є 
акцiонером товариства. Посадова особа є представником акцiонера. 
Член Наглядової ради Шаровка Владiслава Пилипiвна (паспорт: 
серiя ВК номер 540853 виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ-
ГУМВС Украї ни в Донецькiй областi 07.10.2008) призначе-
но 29.01.2018 р. (дата вчинення дiї 29.01.2018) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який призначено особу термiном 3 (три) роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – юрисконсульт 
ТОВ «УКРСПЕЦХЕМ». Рiшення прийнято єдиним акцiонером 
(Рiшення № 2 вiд 29.01.2018 р.). Посадова особа не є акцiонером 
товариства. Посадова особа є представником акцiонера. Член На-
глядової ради, корпоративний секретар Московiна Ольга 
Олександрiвна (паспорт: серiя ВТ номер 162390 вида-
ний Iллiчiвським РВ у м. Марiуполi ГУ ДМС України в Донецькiй 
областi 13.08.2015) призначено 29.01.2018 р. (дата вчинення дiї 
29.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу термiном 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв – менеджер зi збуту ТОВ «УКРСПЕЦХЕМ». 

Рiшення прийнято єдиним акцiонером (Рiшення № 2 вiд 
29.01.2018 р.). Посадова особа не є акцiонером товариства. По-
садова особа є представником акцiонера. Повноваження Голова 
Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (паспорт: серiя СМ 
номер 401003 виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України 
в Київськiй областi 13.09.2016) припинено 29.01.2018 р. (дата вчи-
нення дiї 29.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi – 1 рiк 2 мiсяцi. Рiшення при-
йнято єдиним акцiонером (Рiшення № 2 вiд 29.01.2018 р.). Повно-
важення Член Наглядової ради Холоднова Iрина Петрiвна (паспорт: 
серiя СО номер 145873 виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 08.04.1999) припинено 29.01.2018 р. (дата вчинення дiї 
29.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi – 1 рiк 2 мiсяцi. Рiшення прийнято 
єдиним акцiонером (Рiшення № 2 вiд 29.01.2018 р.). Повноваження 
Член Наглядової ради Єсипенко Людмила Миколаївна (паспорт: 
серiя МЕ номер 874441 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 06.05.2008) припинено 29.01.2018 р. (дата вчинення дiї 
29.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi – 1 рiк 2 мiсяцi. Рiшення прийнято 
єдиним акцiонером (Рiшення № 2 вiд 29.01.2018 р.). Повноваження 
Член Наглядової ради Валкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна (паспорт: 
серiя СН номер 080584 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 15.12.1995) припинено 29.01.2018 р. (дата вчинення дiї 
29.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi – 1 рiк 2 мiсяцi. Рiшення прийнято 
єдиним акцiонером (Рiшення № 2 вiд 29.01.2018 р.). Повноваження 
Член Наглядової ради Кузуб Тетяна Олександрiвна (паспорт: серiя 
СН номер 558882 виданий Уманським МВ УМВС України 
в Черкаськiй областi 23.12.1998) припинено 29.01.2018 р. (дата 
вчинення дiї 29.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi – 1 рiк 2 мiсяцi. Рiшення 
прийнято єдиним акцiонером (Рiшення № 2 вiд 29.01.2018 р.). По-
вноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Кривенко Свiтлана Михайлiвна 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
29.01.2018 р. (дата вчинення дiї 29.01.2018) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – 
2 роки 7 мiсяцi в. Рiшення прийнято єдиним акцiонером (Рiшення 
№ 2 вiд 29.01.2018 р.). Визначити, що функцiї Ревiзiйної комiсiї 
з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, будуть 
виконуватися незалежним аудитором. Повноваження Член 
Ревiзiйної комiсiї Запорожець Ольга Олександрiвна (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) припинено 29.01.2018 р. (дата 
вчинення дiї 29.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi – 2 роки 7 мiсяцi в. 
Рiшення прийнято єдиним акцiонером (Рiшення № 2 вiд 
29.01.2018 р.). Визначити, що функцiї Ревiзiйної комiсiї з перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, будуть виконува-
тися незалежним аудитором. Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї 
Стус Нiна Михайлiвна (не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) припинено 29.01.2018 р. (дата вчинення дiї 29.01.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi – 2 роки 7 мiсяцi в. Рiшення прийнято єдиним 
акцiонером (Рiшення № 2 вiд 29.01.2018 р.). Визначити, що функцiї 
Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства, будуть виконуватися незалежним аудитором.

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.
Генеральний директор __________ Близнюк Андрiй 

Анатолiйович
    М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГАйВОРОНСьКИй ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИй ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО  
«ЮНЕКС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 20023569
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ,  

вулиця Почайнинська, 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445851462 0444625062

5. Електронна поштова адреса ial@unexbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (протокол №05 вiд 29.01.2018 о 12-00 
годинi) з 01 лютого 2018 року припинено повноваження Курила Вадима 
Михайловича (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано), як члена 
Правлiння Банку та виведено зi складу Правлiння Банку в зв’язку з 
закiнченням термiну, на який було обрано членом Правлiння Банку Кури-
ла В.М., начальника Управлiння продажiв роздрiбного бiзнесу Департамен-
ту продажiв. Розмiр пакета акцiй ПАТ «ЮНЕКС БАНК», яким володiє Кури-
ло В.М. – нуль, що складає 0,00% в статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини особа не 
має. Повноваження члена Правлiння  ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Курило В.М. 
виконував з 27 грудня 2016 року по 31 сiчня 2018 року.

На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (протокол №05 вiд 29.01.2018 о 12-00 
годинi) з 01 лютого 2018 року обрано Куркумелi Вiру Вiкторiвну (дозвiл на 
розкриття паспортних даних не надано), директора Департаменту продажiв 
членом Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та введено до складу Правлiння 
Банку. Посадова особа обрана на один рiк. Iншi посади, якi обiймала 
Куркумелi В.В. протягом останнiх п'яти рокiв: з 17.05.2017 по теперiшнiй 
час – ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (директор Департаменту продажiв; керiвник 
проектiв Управлiння проектного менеджменту); з 01.03.2012 по 12.08.2016 – 
ПАТ «Банк Руский Стандарт» / ПАТ «Банк Форвар» (начальник Пiвденної 
регiональної дирекцiї Управлiння регiонального розвитку); з 21.05.2008 по 
13.05.2009 – ПАТ Банк «Роздрiбний необмежений сервiс» (директор по 
роздрiбному бiзнесу Одеської регiональгої дирекцiї). Розмiр пакета акцiй 
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», яким володiє Куркумелi В.В. – нуль, що складає 0,00% 
в статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини особа не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Ганна Владиславiвна Довгальська
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.01.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМПРОЕКТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

«ХІМПРОЕКТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 23487660
3. Місцезнаходження: 93400 м.Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 

буд.15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380645254902, +380645254902
5. Електронна поштова адреса: chaohimproekt@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://23487660.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

які можуть вчинятися ПрАТ «ХІМПРОЕКТ» (надалі – Товариство) протягом 
одного року з дати прийняття такого рішення, схвалено річними загальни-
ми зборами акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2017р.(протокол 
загальних зборів №58 від 24.04.2017р.) Відомості щодо значних правочинів 
із зазначенням їх характеру та граничної сукупності вартості: – договори 
позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та 
договори про документарні операції, а також будь-які інші договори, пред-
метом яких є надання тих чи інших видів позики під відсотки банківськими 
установами України, іноземних держав або юридичними особами – рези-
дентами іноземних держав, а також надання безвідсоткових позик фізич-
ними та юридичними особами – резидентами України та юридичними 
особами – резидентами іноземних держав, договори іпотеки, застави, фі-
нансової та майнової поруки, гарантії, як для забезпечення власних гро-
шових зобов'язань Товариства, так і з метою забезпечення грошових 
зобов'язань третіх осіб; – договори постачання, купівлі-продажу (в тому 
числі зовнішньоекономічні) товарів, матеріалів, обладнання, транспортних 
засобів, запасних частин, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-
продажу будівель, споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, 
інших основних засобів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах 
господарських товариств, договори комісії, доручення, страхування, міни, 
зберігання; – договори підряду, договори на виконання робіт та послуг, 
договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні 
договори, договори на виконання проектних, вишукувальних, науково-
дослідних, технологічних робіт – з граничною сукупністю вартості кожного 
правочину не більше 300 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17 747 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1690,43 %.Загальна кількість 
голосуючих акцій – 75 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах – 75 штук Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення – 75 штук. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук. 

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

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

2. Директор  Каращук О.М.
30.01.2018

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КРЕДОБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 09807862
3. Місцезнаходження 79026, м. Львiв, вул. Сахарова, 78
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0322972308 -

5. Електронна поштова адреса lesya.tykhan@kredobank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

https://www.kredobank.com.ua/about/
akcioner.html

7. Вид особливої інформації Відомості про факти лістингу/делістингу 
цінних паперів на фондовій біржі

II. Текст повідомлення
29.01.2018р. вiдбулося включення облiгацiй ПАТ «КРЕДОБАНК» у лiстинг 

фондової бiржi ПАТ «Українська бiржа».Облiгацiї вiдсотковi бездокументарнi 
iменнi серiї А, загальна номiнальна вартiсть яких становить – 
250 000 000,00 грн., кiлькiстю – 250 000 штук. Спiввiдношення частки у 
загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального 
розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) – 100%. 
Зареєстрованi 27.10.2017р., №84/2/2017 у НКЦПФР.

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 Шатковскi Гжегож
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.01.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: zmez.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (надалі -
ПРАТ "ЗОЕЗ" або Товариство),  прийнято рішення (Протокол № 1 від
26.01.2018 р.) про припинення повноважень Члена Правління ПРАТ "ЗО-
ЕЗ" Венедиктова Юрія Вікторовича. Підстава такого рішення - рішення ак-
ціонера.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Посадова особа перебувала на посаді з 15.09.2015 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про припинення повноважень Члена Правлін-
ня ПРАТ "ЗОЕЗ" Бурова Владислава Вікторовича. Підстава такого рішення
- рішення акціонера.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Посадова особа перебувала на посаді з 15.09.2015 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про припинення повноважень Члена Правлін-
ня ПРАТ "ЗОЕЗ" Чубко Вадима Анатолійовича. Підстава такого рішення -
рішення акціонера.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Посадова особа перебувала на посаді з 15.09.2015 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про обрання Кравчук Дмитра Віталійовича на
посаду Члена Правління ПРАТ "ЗОЕЗ". Підстава такого рішення - рішення
акціонера.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Тех-

нічний директор, Директор по забезпеченню виробництва, Головний інже-
нер.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про обрання Лебедєвої Юлії Олександрівни на
посаду Члена Правління ПРАТ "ЗОЕЗ". Підстава такого рішення - рішення
акціонера.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - про-

вiдний бухгалтер, заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про обрання Рєзанової Оксани Анатоліївни на
посаду Члена Правління ПРАТ "ЗОЕЗ". Підстава такого рішення - рішення
акціонера.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - На-

чальник відділу кадрів, Менеджер з персоналу, Заступник директора з ви-
робництва по управлінню персоналом.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління Закерничний А.В. 
29.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310393 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: cek.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше від-
сотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУ-

АТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПА-
НIЯ" (надалi - Товариство) повiдомляє, що 26.01.2018р. на пiдставi реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональний депозитарiй України", стало вiдомо про змiну
власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:

- внаслiдок збiльшення статутного капiталу Товариства, пакет власника
акцiй юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", код ЄДРПОУ 36678549, мiсцезнаход-
ження: 01901, м. Київ, вул. Госпiтальна, буд. 12-Д, збiльшився з 486256 штук

простих iменних акцiй до 1814264 штук (73,230884% статутного капiталу до
збiльшення, 91,076961% статутного капiталу пiсля збiльшення; 75,024107%
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй до збiльшення, 91,808428% вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй пiсля збiльшення).

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУ-
АТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПА-
НIЯ" (надалi - Товариство) повiдомляє, що 26.01.2018р. на пiдставi реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональний депозитарiй України", стало вiдомо про змiну
власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:

- внаслiдок збiльшення статутного капiталу Товариства, пакет власника
акцiй юридичної особи - КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ра-
ди, код ЄДРПОУ 03364228, мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська
область, м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 63, зменшився у вiдсотках до
статутного капiталу Товариства (14,502774% статутного капiталу до збiль-
шення статутного капiталу Товариства, 4,834258% статутного капiталу пiс-
ля збiльшення статутного капiталу Товариства; 14,857907% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй до збiльшення статутного капiталу Товариства,
4,873083% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй пiсля збiльшення ста-
тутного капiталу Товариства). Кiлькiсть простих iменних акцiй Товариства,
що належить КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради, код ЄД-
РПОУ 03364228 не змiнилась i складає 96299 штук простих iменних акцiй.

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-Голова Правлiння
Корса Микола Вiкторович 29.01.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: zmez.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (надалі -
ПРАТ "ЗОЕЗ" або Товариство),  прийнято рішення (Протокол № 1 від
26.01.2018 р.) про припинення повноважень Члена Правління ПРАТ "ЗО-
ЕЗ" Венедиктова Юрія Вікторовича. Підстава такого рішення - рішення ак-
ціонера.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Посадова особа перебувала на посаді з 15.09.2015 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про припинення повноважень Члена Правлін-
ня ПРАТ "ЗОЕЗ" Бурова Владислава Вікторовича. Підстава такого рішення
- рішення акціонера.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Посадова особа перебувала на посаді з 15.09.2015 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про припинення повноважень Члена Правлін-
ня ПРАТ "ЗОЕЗ" Чубко Вадима Анатолійовича. Підстава такого рішення -
рішення акціонера.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Посадова особа перебувала на посаді з 15.09.2015 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про обрання Кравчук Дмитра Віталійовича на
посаду Члена Правління ПРАТ "ЗОЕЗ". Підстава такого рішення - рішення
акціонера.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Тех-

нічний директор, Директор по забезпеченню виробництва, Головний інже-
нер.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про обрання Лебедєвої Юлії Олександрівни на
посаду Члена Правління ПРАТ "ЗОЕЗ". Підстава такого рішення - рішення
акціонера.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - про-

вiдний бухгалтер, заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
26.01.2018 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗОЕЗ", прийнято рішення (Про-

токол № 1 від 26.01.2018 р.) про обрання Рєзанової Оксани Анатоліївни на
посаду Члена Правління ПРАТ "ЗОЕЗ". Підстава такого рішення - рішення
акціонера.

Строк, на який обрано особу - на 3 роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - На-

чальник відділу кадрів, Менеджер з персоналу, Заступник директора з ви-
робництва по управлінню персоналом.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста-

тутному капіталі емітента (у відсотках)  - 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління Закерничний А.В. 
29.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310393 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: cek.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше від-
сотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУ-

АТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПА-
НIЯ" (надалi - Товариство) повiдомляє, що 26.01.2018р. на пiдставi реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональний депозитарiй України", стало вiдомо про змiну
власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:

- внаслiдок збiльшення статутного капiталу Товариства, пакет власника
акцiй юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", код ЄДРПОУ 36678549, мiсцезнаход-
ження: 01901, м. Київ, вул. Госпiтальна, буд. 12-Д, збiльшився з 486256 штук

простих iменних акцiй до 1814264 штук (73,230884% статутного капiталу до
збiльшення, 91,076961% статутного капiталу пiсля збiльшення; 75,024107%
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй до збiльшення, 91,808428% вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй пiсля збiльшення).

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУ-
АТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПА-
НIЯ" (надалi - Товариство) повiдомляє, що 26.01.2018р. на пiдставi реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональний депозитарiй України", стало вiдомо про змiну
власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:

- внаслiдок збiльшення статутного капiталу Товариства, пакет власника
акцiй юридичної особи - КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ра-
ди, код ЄДРПОУ 03364228, мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська
область, м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 63, зменшився у вiдсотках до
статутного капiталу Товариства (14,502774% статутного капiталу до збiль-
шення статутного капiталу Товариства, 4,834258% статутного капiталу пiс-
ля збiльшення статутного капiталу Товариства; 14,857907% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй до збiльшення статутного капiталу Товариства,
4,873083% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй пiсля збiльшення ста-
тутного капiталу Товариства). Кiлькiсть простих iменних акцiй Товариства,
що належить КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради, код ЄД-
РПОУ 03364228 не змiнилась i складає 96299 штук простих iменних акцiй.

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-Голова Правлiння
Корса Микола Вiкторович 29.01.2018 р.

Уряд склав для депутатів новий порядок 
денний реформ з 35 законопроектів

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засі-
данні Уряду презентував пакет з 35 законопроектів, по-
кликаних вирішити 5 основних завдань – щодо захисту 
бізнесу, дерегуляції та поліпшення ділового клімату, по-
легшення доступу до фінансування та державних ресур-
сів, заохочення інновацій.

Блок «Захисту прав бізнесу» передбачає такі рефор-
ми – створення Служби фінансових розслідувань, мо-
дернізацію роботи митниці, посилення інституту бізнес-
омбудсмена для захисту прав бізнесу.

В сфері «Дерегуляції та поліпшення бізнес-клімату» 
акцент робиться на детінізації економіки, спрощенні ве-
дення бізнесу в різних сферах, передусім у нафтогазово-
му середовищі, лібералізації валютного контролю, спро-
щенні інвестування за кордон.

Блок «Полегшення доступу до фінансування» перед-
бачає забезпечення доступу до кредитних ресурсів, 
спрощення інвестиційної діяльності, врегулювання про-
цедури банкрутства, і найголовніше – запровадження но-
вих інструментів для повноцінного функціонування

фінансового ринку та товарних бірж (законопроект 
#пз7055).

«Прозорий доступ до державних ресурсів» буде за-
безпечено за рахунок створення нових можливостей 
участі бізнесу в державних проектах та запровадження 
концесії, протидії зловживанням у держзакупівлях, за-
провадженні зрозумілих механізмів оренди державного

та комунального майна через систему ProZorro.
«Заохочувати інвестиції» допоможуть державна під-

тримка інновацій, стимулювання розвитку стартапів і 
венчурного інвестування, посилення захисту авторських 
майнових прав, розвиток ринку електронних грошей, зо-
крема запровадження можливості оплати податків та 
зборів.

Всі ці реформи можуть пришвидшити економічне зрос-
тання країни на 5-7% на рік.

Авторами законопроектів, включених в урядовий па-
кет пріоритетних реформ є і Кабмін, і Президент, і пред-
ставники Верховної Ради, зокрема 112 народних депута-
тів від кожної фракції та групи. Як запевнив прем‘єр, уряд 
підтримуватиме всі ці позитивні законопроекти незалеж-
но від того, чи вони були подані коаліцією, чи опозицією.

Дефицит госбюджета Украины в 2017 г. 
сократился на 31,9% – НБУ

Дефицит государственного бюджета Украины в 
2017  году составил 47,85 млрд грн, что на 31,9%, или на 
22,4 млрд грн, ниже показателя 2016 года, сообщил 
Национальный банк Украины во вторник.

Согласно его данным, внутреннее финансирование 
сократилось по сравнению с прошлым годом в 3,4 раза  – 
до 10,89 млрд грн, хотя поступления от приватизации 
увеличились в 17,9 раза – до 3,38 млрд грн.

В то же время Нацбанк указывает, что в четвертом 
квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварта-
лом 2016 года дефицит подскочил в 9,2 раза – до 
62,83  млрд грн, в том числе в декабре рост составил 
2,2  раза – до 53,37 млрд грн.

НБУ сообщил также, что доходы госбюджета в 
2017  году возросли на 28,7% – до 793,27 млрд грн, а 
расходы  – на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Согласно обнародованным данным, дефицит сводно-
го бюджета Украины в 2017 году сократился на 23,2% – 
до 42,09 млрд грн, при этом его доходы выросли на 
29,9% – до 1 трлн 16,79 млрд грн, а расходы – на 26,4%, 
до 1 трлн 56,76 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 были 
запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы - 
841,1 млрд грн, что соответственно на 25,1% и 22,8% 
превышало фактические показатели госбюджета-2016. 

НОВИНИ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №22, 1 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

42

НОВИНИ

Предельный размер дефицита госбюджета был опреде-
лен на уровне 77,65 млрд грн против 70,26 млрд грн - в 
2016-м.

Доходы госбюджета на 2018 год определены в сумме 
917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный 
объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

Индекс доверия британских потребителей 
к экономике неожиданно вырос в январе
Индекс доверия британских потребителей в январе 

2018 года поднялся на 4 пункта по сравнению с 
предыдущим месяцем и составил минус 9 пунктов, до-
стигнув максимума с сентября, свидетельствуют расчеты 
исследовательской компании GfK NOP Ltd.

Декабрьское значение показателя было худшим за 
четыре года, и аналитики в среднем ожидали его сохра-
нения в январе.

«Британцы пережили Рождество, Новый год, январ-
ские распродажи и в этом месяце более позитивно смо-
трят на финансовые перспективы 2018 года, - отметил 
Джо Стейтон из GfK. - Этот показатель выбивается из 
тенденции и может быть временным отклонением, а не 
сильным сигналом восстановления».

В январе 2017 года индекс составлял минус 4 пункта.
Подындекс оценки британцами личной финансовой 

ситуации за прошедшие 12 месяцев вырос с минус 
3  пунктов до минус 1 пункта, его значение в январе на 
4  пункта ниже, чем годом ранее.

Индикатор оценки британцами личной финансовой 
ситуации на ближайший год поднялся с 2 до 6 пунктов, в 
начале 2017 года он равнялся 7 пунктам.

Показатель оценки потребителями экономической си-
туации за минувшие 12 месяцев увеличился на 2 пункта 
и составил минус 29 пунктов, говорится в сообщении 
GfK. В январе прошлого года он был на 5 пунктов выше. 
Индикатор, показывающий прогноз на ближайшие 12 
месяцев, вырос с минус 28 пунктов до минус 24 пунктов, 
годом ранее - минус 23 пункта.

Индекс, оценивающий готовность потребителей тратить 
деньги на крупные покупки, в январе увеличился с минус 
4  пунктов до плюс 1 пункта, но все еще существенно ниже 
прошлогодних уровней - 10 пунктов в январе 2017 года.

Между тем индекс, показывающий намерения британ-
цев делать сбережения, вырос сразу на 6 пунктов, до 
10  пунктов, что на 12 пунктов выше, чем годом ранее.

В исследовании GfK, проводившемся с 1 по 15 января 
по поручению Европейской комиссии, приняли участие 
около 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Минимальный уровень индекса потребительского до-
верия, который рассчитывается с 1974 года, был зафик-
сирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов. Рекорд 
был установлен в июне 1987 года - 10 пунктов. Среднее 
значение показателя за период с 1981 года по 2017 год 
составляет около минус 9 пунктов.

Розничные продажи в Германии снизились 
сильнее прогнозов в декабре

Розничные продажи в Германии в декабре 2017 года 
уменьшились на 1,9% относительно предыдущего меся-
ца, свидетельствуют данные Федерального статистичес-
кого агентства страны (Destatis).

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя 
на 0,4%.

Падение продаж по сравнению с декабрем 
предыдущего года составило также 1,9%, тогда как 
эксперты рассчитывали на повышение на 2,8%.

В ноябре, согласно пересмотренным данным, месяч-
ное повышение показателя составило 1,9%, а не 2,3%, 
как сообщалось ранее. Годовой рост был пересмотрен 
на 4,3% с 4,4%.

Отмечается, что данные не включают в себя продажи 
автомобилей и бензина.

Как сообщалось, экономика Германии в 2017 году 
выросла по итогам восьмого года подряд, причем темпы 
подъема стали максимальными за 6 лет. Согласно оцен-
кам Destatis, ВВП с поправкой на инфляцию в минувшем 
году увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущим 
годом, когда рост составил 1,9%.

Индекс потребительского доверия в США 
в январе вырос сильнее прогноза

Индекс потребительского доверия в США в январе 
2018 года вырос до 125,4 пункта, сообщила исследова-
тельская организация Conference Board, которая 
рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в декабре инди-
катор составлял 123,1 пункта, а не 122,1 пункта, как 
было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения до 123 пунк-
тов с ранее объявленного декабрьского уровня.

Индикатор отношения американских потребителей к 
текущей финансовой ситуации в январе опустился до 
155,3 пункта со 156,5 пункта месяцем ранее. В то же 
время индекс потребительских ожиданий на ближайшие 
полгода подскочил со 100,8 пункта до 105,5 пункта.

«Доверие потребителей улучшилось в январе после 
снижения в декабре, - отмечает директор департамента 
экономических индикаторов Conference Board Линн Фран-
ко. - Ожидания улучшились, хотя потребители не смогли 
определиться с отношением к перспективам роста дохо-
дов в ближайшие месяцы, возможно, из-за неопределен-
ности, связанной с влиянием налоговой реформы».

Процент американцев, ожидающих улучшения 
конъюнктуры рынка в следующие шесть месяцев, сни-
зился до 21,6% с 22% в декабре. Доля тех, кто опасается 
ухудшения ситуации, увеличилась с 9% до 9,8%.

Процент американцев, ожидающих повышения дохо-
дов в следующие шесть месяцев, немного снизился - с 
22,7% до 20,4%.

Объем IPO в США в январе был 
рекордным в истории для этого месяца
Рынок IPO США начал год с нового рекорда: объем 

первичных размещений акций на американской бирже в 
январе составил $7,9 млрд, что является максимальным 
показателем в истории для этого месяца, пишет 
MarketWatch со ссылкой на данные компании Dealogic.

Всего в уходящем месяце состоялось IPO 17 компаний.
При этом до конца месяца могут состояться еще два 

размещения: американского ритейлера Hudson на 
$788 млн и аргентинского оператора аэропортов 
Corporacion America Airports на $600 млн.
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Крупнейшим IPO января было размещение акций ком-
пании ADT, работающей в сфере безопасности, объемом 
$1,6 млрд.

Официальный промышленный PMI Китая 
неожиданно снизился в январе

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатываю-
щей промышленности Китая в январе опустился до 
51,3 пункта по сравнению с 51,6 пункта в предыдущем 
месяце, свидетельствуют данные Государственного ста-
тистического управления КНР.

Аналитики в среднем ожидали сохранения PMI на де-
кабрьском уровне.

Таким образом, индикатор уже полтора года держится 
выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом 
деловой активности в секторе, что говорит о продолжа-
ющемся повышении производственной активности в КНР.

Между тем официальный PMI в сфере услуг вырос до 
55,3 пункта с 55 пунктов месяцем ранее при ожидавшем-
ся снижении до 54,9 пункта.

Промышленный PMI, рассчитываемый Caixin 
Media Co. и Markit, в январе не изменился и составил 
51,5 пункта.

PMI сферы услуг и сводный индекс будут опубликованы 
5 февраля.

Выборка компаний для расчета индексов Caixin и 
Markit меньше, чем у официального PMI, к тому же они 
сосредоточены на предприятиях частного сектора. 
Инвесторы и аналитики считают, что эти индикаторы хо-
рошо дополняют и проясняют официальную статистику.

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