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особлива інформація емітента «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента» 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 

подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова правлiння       Ковальчук О.М. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

15.06.2016 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

емітента 
Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 61001 м.Харкiв вул.Свiтло шахтаря, буд.4/6 

4. Код за ЄДРПОУ 00165712 

5. Міжміський код та телефон, 

факс 
(057)733-30-58 (057)731-50-66 

6. Електронна поштова адреса 
 

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.06.2016 

 
(дата) 

2. Повідомлення 111 (4399) "Бюлетень.Цiннi папери України" 16.06.2016 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.shaht.kharkov.ua в мережі Інтернет 15.06.2016 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії  

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/75548/show


1 2 3 4 5 6 

15.06.2016  
припинено 

повноваження 

член 

Правлiння 

Рак Лариса 

Миколаївна  
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про змiну складу Правлiння Товариства: припинити 

з 15.06.2016 р. повноваження члена Правлiння Рак Лариси Миколаївни (фiзична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних). Посадова особа емiтента - не має у власностi акцiй емiтента. У посадової особи 

емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi – 4 

роки i 3мiсяцi. 

15.06.2016  
припинено 

повноваження 

член 

Правлiння 

Кириленко Вiктор 

Миколайович  
 

0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про змiну складу Правлiння Товариства: припинити 

з 15.06.2016 р. повноваження члена Правлiння Кириленко Вiктора Миколайовича (фiзична особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних). Посадова особа емiтента - не має у власностi акцiй емiтента. У посадової особи 

емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi – 2 

роки i 9 мiсяцiв. 

15.06.2016  
припинено 

повноваження 

член 

Правлiння 

Євглевський Леонiд 

Петрович  
 

0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про змiну складу Правлiння Товариства: припинити 

з 15.06.2016 р. повноваження члена Правлiння Євглевського Леонiда Петровича (фiзична особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних). Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках), що належить 

посадовiй особi – 0,0000% та становить 110 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 1,10 

грн. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн 

перебування на посадi – 4 роки i 3мiсяцi. 

15.06.2016  призначено 
голови 

Правлiння 

Ковальчук 

Олександр 

Миколайович   
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про встановлення кiлькiсного складу Правлiння у 

складi 7 осiб: голова Правлiння та 6 членiв Правлiння. 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про призначення на ту саму посаду (пiдтвердження 

повноважень) голови Правлiння Ковальчука Олександра Миколайовича (фiзична особа не надала згоди на 



Дата 

вчинення 

дії  

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

розкриття паспортних даних). Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках), що належить посадовiй 

особi – 0,0000% та становить 103 штуки простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 1,03 грн. У 

посадової особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згiдно трудового 

договору з головою Правлiння Товариства – термiн повноважень безстроковий. Iншi посади, якi обiймала особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: - член Правлiння - Головний iнженер ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»; - директор Дивiзiону 

очисного та прохiдницького обладнання ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ»; - директор з маркетингу та продажiв ТОВ 

«НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ»; - голова Правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». 

15.06.2016  призначено 
член 

Правлiння 

Кир'янова Iрина 

Миколаївна 
 

0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про встановлення кiлькiсного складу Правлiння у 

складi 7 осiб: голова Правлiння та 6 членiв Правлiння. 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про призначення на ту саму посаду (пiдтвердження 

повноважень) члена Правлiння Кир'янової Iрини Миколаївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). Посадова особа емiтента - не має у власностi акцiй емiтента. У посадової особи емiтента 

вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн дiї повноважень - не визначений. Iншi 

посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - заступник Начальника юридичного вiддiлу ПАТ 

«ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»; - Начальник юридичного вiддiлу ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ 

МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»; - член Правлiння - керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ 

«ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»; - член Правлiння - керiвник Департаменту правового 

забезпечення ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»; - Менеджер з правового забезпечення Департаменту правового 

забезпечення Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП»; - член Правлiння - керiвник Департаменту 

правового забезпечення ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». 

15.06.2016  призначено 
член 

Правлiння 

Висоцький 

Геннадiй 

Геннадiйович  
29.3499 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про встановлення кiлькiсного складу Правлiння у 

складi 7 осiб: голова Правлiння та 6 членiв Правлiння. 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про призначення на ту саму посаду (пiдтвердження 

повноважень) члена Правлiння Висоцького Геннадiя Геннадiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках), що належить посадовiй особi – 



Дата 

вчинення 

дії  

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29,3499% та становить 98420033 штуки простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 984200,33 грн. 

Термiн дiї повноважень - не визначений. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi 

та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - член Правлiння - заступник 

Директора з корпоративного управлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»; - член Правлiння - керiвник Департаменту 

корпоративного управлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». 

15.06.2016  обрано 
член 

Правлiння 

Дятлов Олександр 

Євгенович  
 

0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про встановлення кiлькiсного складу Правлiння у 

складi 7 осiб: голова Правлiння та 6 членiв Правлiння. 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про обрання з 16.06.2016 р. членом Правлiння 

Товариства Дятлова Олександра Євгеновича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 

Посадова особа емiтента - не має у власностi акцiй емiтента. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн дiї повноважень - не визначений. Iншi посади, якi обiймала 

особа протягом останнiх п'яти рокiв: - Директор з економiки та фiнансiв ТОВ «СХIДЕНЕРГО»; - Директор з 

фiнансових питань ПП «ЕЛКОМ»; - Директор ПП «IВЕРIЯ»; - керiвник Департаменту фiнансiв ПАТ «СВIТЛО 

ШАХТАРЯ»; - керiвник Департаменту координацiї дiяльностi пiдприємств ТОВ «КОРУМ ГРУП»; 

- керiвник Департаменту управлiння замовленнями ТОВ «КОРУМ ГРУП»; - заступник Директора Дивiзiону 

пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП»; - Директор Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП».  

15.06.2016  обрано 
член 

Правлiння 

Слiпенька Наталiя 

Вiкторiвна  
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про встановлення кiлькiсного складу Правлiння у 

складi 7 осiб: голова Правлiння та 6 членiв Правлiння. 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про обрання з 16.06.2016 р. членом Правлiння 

Товариства Слiпенької Наталiї Вiкторiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 

Посадова особа емiтента - не має у власностi акцiй емiтента. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн дiї повноважень - не визначений. Iншi посади, якi обiймала 

особа протягом останнiх п'яти рокiв: - економiст Планово-економiчного вiддiлу АТ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ»; - 

Менеджер з економiчного аналiзу та калькулювання Пр.АТ «ТК «ГIРНИЧI МАШИНИ»; - спецiалiст з розрахунку 

собiвартостi Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП»; - спецiалiст з управлiння собiвартiстю Дивiзiону 

пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП»; - Головний спецiалiст з управлiння собiвартiстю Дивiзiону пiдземної 



Дата 

вчинення 

дії  

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП»; - Менеджер з фiнансiв Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП»; - 

керiвник Департаменту управлiння фiнансами ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». 

15.06.2016  обрано 
член 

Правлiння 

Леонтьєв Вадим 

Едуардович  
 

0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про встановлення кiлькiсного складу Правлiння у 

складi 7 осiб: голова Правлiння та 6 членiв Правлiння. 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про обрання з 16.06.2016 р. членом Правлiння 

Товариства Леонтьєва Вадима Едуардовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 

Посадова особа емiтента - не має у власностi акцiй емiтента. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн дiї повноважень - не визначений. Iншi посади, якi обiймала 

особа протягом останнiх п'яти рокiв: - Директор з безпеки Дирекцiї з економiчної безпеки ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ 

МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»; - керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ 

МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»; - член Правлiння - керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ «СВIТЛО 

ШАХТАРЯ»; - керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»; - 

керiвник Департаменту забезпечення безпеки ТОВ «ГIРНИЧI МАШИНИ - ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД»; - керiвник Департаменту забезпечення безпеки Дивiзiону пiдземної розробки Дирекцiї по безпецi ТОВ 

«КОРУМ ГРУП»; - керiвник Департаменту забезпечення безпеки (м. Харкiв) Дирекцiї по безпецi ТОВ «КОРУМ 

ГРУП»; - керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ».  

15.06.2016  обрано 
член 

Правлiння 

Дергоусов Вадим 

Миколайович   
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про встановлення кiлькiсного складу Правлiння у 

складi 7 осiб: голова Правлiння та 6 членiв Правлiння. 

Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 15 червня 2016 р. (Протокол № 9-2016 засiдання Наглядової ради 

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про обрання з 16.06.2016 р. членом Правлiння 

Товариства Дергоусова Вадима Миколайовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 

Посадова особа емiтента - не має у власностi акцiй емiтента. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн дiї повноважень - не визначений. Iншi посади, якi обiймала 

особа протягом останнiх п'яти рокiв: - Головний енергетик ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»; - заступник Головного 

iнженера ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»; - керiвник Технiчного департаменту - Головний iнженер ПАТ «СВIТЛО 

ШАХТАРЯ». 



 


