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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
НКЦПФР інформує  

про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) оприлюднює результати засідання ре-
гулятора фондового ринку, що відбулося 15 листопада 
2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Щодо реєстрації випуску та проспекту 
емісії акцій Публічного акціонерного това-
риства «Український банк реконструкції та 
розвитку»

прийнято 
рішення

*   *   *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

15.11.2017 року  № 207/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії 
від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – По-
рядок), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), а саме підпункту 1.1 пункту 1 розділу VIІІ Порядку, 
щодо 

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТ - 777» 
(ПП «АУДИТ - 777»),

код за ЄДРПОУ 31569737,
місцезнаходження: вул. Подвойського, буд. 10, кв. 65, 

м. Київ, 04060,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 2678 від 22 червня 2001 року, терміном чинності до 
28 січня 2021 року,

УСТАНОВИЛА:
до Комісії від Аудиторської палати України (далі - АПУ) 

надійшов лист від 08 листопада 2017 року № 01-01-25/881 
(вх. факс від 08.11.2017 року № 32589) про порушення 
вимог нормативно-правових актів, що регулюють ауди-
торську діяльність, а саме: ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «АУДИТ - 777» (далі - ПП «АУДИТ - 777») припине-
но дію свідоцтва про відповідність системи контролю 
якості № 0342, виданого рішенням АПУ від 04 квітня 
2013 року № 266/4, 

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.6 
пункту 1 розділу VIIІ Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ПП «АУДИТ - 777» з реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів, та анулювати 
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів, серії П 000376 від 
07 лютого 2014 року.

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

*   *   *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

15.11.2017 року  № 208 /100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії 
від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 2012 
року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а 
саме підпункту 1.1 пункту 1 розділу VIІІ Порядку, щодо 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БІЗНЕС - РІШЕННЯ» (ТОВ «АФ «БІЗНЕС - РІШЕННЯ»),

код за ЄДРПОУ 31749819,
місцезнаходження: вул. Лайоша Гавро, буд. 20, м. Київ, 

04210,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 2810 від 30 січня 2002 року, терміном чинності до 
27 жовтня 2021 року,

УСТАНОВИЛА:
до Комісії від Аудиторської палати України надійшов 

лист від 08.11.2017 року № 01-01-25/881 (вх. факс від 
08.11.2017 року № 32589) про порушення вимог нормативно-
правових актів, що регулюють аудиторську діяльність, а 
саме: ТОВ «АФ «БІЗНЕС - РІШЕННЯ» не пройшло пере-
вірку системи контролю якості аудиторських послуг. 

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.6 
пункту 1 розділу VIIІ Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС - РІШЕННЯ» (ТОВ «АФ «БІЗНЕС - 
РІШЕННЯ») (код за ЄДРПОУ 31749819) з реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки професійних учасників ринку цінних паперів, та 
анулювати свідоцтво про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, серії П 
000032 від 21 листопада 2016 року.

Голова Комісії   Хромаєв Т.З.
*   *   *

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

15.11.2017 року  № 209 /100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії 
від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 2012 
року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а 
саме підпункту 1.1 пункту 1 розділу VIІІ Порядку, щодо 

ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ОЛЕКСАНДР і 
К» (ПАФ «ОЛЕКСАНДР і К»),

код за ЄДРПОУ 30525809,
місцезнаходження: вул. Юності, буд. 8/2, кв. 47, м. Київ, 

02192,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 2150 від 30 березня 2001 року, терміном чинності до 
24 грудня 2020 року,

УСТАНОВИЛА:
до Комісії від Аудиторської палати України надійшов 

лист від 08.11.2017 року № 01-01-25/881 (вх. факс від 
08.11.2017 року № 32589) про порушення вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську 
діяльність, а саме: ПАФ «ОЛЕКСАНДР і К» не пройшла 
перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. 

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.6 
пункту 1 розділу VIIІ Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ОЛЕК-

САНДР і К» (ПАФ «ОЛЕКСАНДР і К») (код за ЄДРПОУ 
30525809) з реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про вне-
сення до реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, серії П 000407 від 19 квітня 2017 року.

Голова Комісії   Хромаєв Т.З.
*   *   *

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, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу V 
Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цін-
них паперів інституту спільного інвестування, затвердже-
ного рішенням Комісії від 30.07.2013 №1338, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за 
№1475/24007, рішення Комісії №807 від 14.11.2017, звіту 
про досягнення мінімального обсягу активів Пайового 
венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого 
виду закритого типу «ЗБІГ» (код ЄДРІСІ – 23300523) 
ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ІКЮО - 
19334672), визнано Пайовий венчурний інвестиційний 
фонд недиверсифікованого виду закритого типу 
«ЗБІГ» ТОВ «Компанія з управління активами «Ак-
тив» таким, що відповідає вимогам щодо мінімального 
обсягу активів пайового фонду – розпорядження 
№ 0355-СІ від 15 листопада 2017 року.

16.11.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Інформація про роботу
Управління НКЦПФР у Південному регіоні 

за І половину листопада 2017 року
Управлінням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за І половину лис-
топада 2017 року у відношенні юридичних осіб складено 
37 (тридцять сім) актів про правопорушення на ринку 
цінних паперів, з яких:

8 - за порушення законодавства про цінні папери, нор-
мативних актів НКЦПФР у відношенні:

- ПАТ по виробництву полімерної сировини і медичних 
виробів «Полімет» 2 (два) акта;

- ТОВ «Сільгоспремтехніка»;
- ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп»;
- ПАТ «Южний»;
- ПАТ «Одеське спеціалізоване підприємство № 514 

«Промвентиляція»;
- ПрАТ «Комінтернівське РТП»;
- ПрАТ «КУА «Товариство».
8 - за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі 

інформації та/або розміщення недостовірної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про 
ринок цінних паперів у відношенні: 

- ПАТ по виробництву полімерної сировини і медичних 
виробів «Полімет» 2 (два) акта;

- ТОВ «Сільгоспремтехніка»;
- ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп»;
- ПАТ «Южний»;
- ПАТ «Одеське спеціалізоване підприємство № 514 

«Промвентиляція»;
- ПрАТ «Комінтернівське РТП»;
- ПрАТ «КУА «Товариство».
9 - неопублікування, опублікування не в повному об-

сязі інформації та/або опублікування недостовірної ін-
формації у відношенні:

- ПАТ по виробництву полімерної сировини і медичних 
виробів «Полімет» 3 (три) акта;

- ТОВ «Сільгоспремтехніка»;
- ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп»;
- ПАТ «Южний»;
- ПАТ «Одеське спеціалізоване підприємство № 514 

«Промвентиляція»;
- ПрАТ «Комінтернівське РТП»;
- ПрАТ «КУА «Товариство».
12 - за неподання, подання не в повному обсязі інфор-

мації та/або подання недостовірної інформації у відно-
шенні:

- ПАТ по виробництву полімерної сировини і медичних 
виробів «Полімет»;

- ТОВ «Сільгоспремтехніка»;
- ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп»;
- ПАТ «Южний»;
- ПАТ «Фінансова компанія» «СТС-Інвест»;
- ПАТ «Ренійський м'ясокомбінат»;
- ТОВ «Одеський експериментальний ремонтно-

механічний завод»;
- ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон»;
- ПрАТ «Будівельно-монтажне управління № 12 «Одес-

буд»;
- ПАТ «Одеське спеціалізоване підприємство № 514 

«Промвентиляція»;

- ПрАТ «Комінтернівське РТП»;
- ПрАТ «КУА «Товариство».
Також, у вказаному періоді складено 1 (один) акт про 

порушення вимог законодавства у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення у 
відношенні юридичної особи ТОВ «Регран».

За період з 01.11.2017 р. по 15.11.2017 р. управлінням 
НКЦПФР у Південному регіоні розглянуто 13 (тринад-
цять) справ про правопорушення на ринку цінних папе-
рів та винесено 13 (тринадцять) постанов у відношенні 
юридичних осіб, з яких:

- 10 (десять) штрафних санкції за порушення вимог за-
конодавства на ринку цінних паперів у розмірі 4 930 гри-
вень;

- 3 (три) санкції у вигляді письмового попередження за 
порушення законодавства про цінні папери, норматив-
них актів НКЦПФР.

Одночасно, у вказаному періоді розглянуто 1 (одну) 
справу про порушення вимог законодавства у сфері за-
побігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення, та застосовано 1 (одну) штрафну санкцію у 
розмірі 8 500 гривень.

Крім того, управлінням НКЦПФР у Південному регіоні 
винесено 1 (одне) розпорядження про усунення пору-
шень законодавства про цінні папери.

Також, у зазначений період управлінням НКЦПФР у 
Південному регіоні винесено 1 (одну) вимогу стосовно 
усунення порушень законодавства у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення.

За період з 01.11.2017р. по 15.11.2017р. управлінням 
НКЦПФР у Південному регіоні, винесено 2 (два) розпоря-
дження щодо відмови в заміні свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування емітента:

- ПрАТ «Долинський хлібозавод»;
- ПрАТ «Світловодське будівельне управління № 1».
Також, у вказаний період управлінням НКЦПФР у Пів-

денному регіоні розглянуто та надано відповідь на 2 (дві) 
скарги фізичних осіб у відношенні ПАТ «Миколаївобле-
нерго», а також ПрАТ «Весна».

Одночасно, управлінням здійснено 1 (одну) позапла-
нову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення суб’єкта первинного фінансового моніторингу 
ТОВ «Регран», та розпочато 1 (одну) позапланову пере-
вірку з питань дотримання вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення суб’єкта первинного фінансового моніторингу 
ТОВ «КУА «Одесбудінвест».

У І половині листопада 2017 року до територіального 
управління надійшло 1 (одне) платіжне доручення про 
сплату штрафної санкції юридичною особою у добро-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

вільному порядку до Державного бюджету України на 
суму 1 700 (одна тисяча сімсот) грн.

Одночасно, у звітному періоді працівником управління 
прийнято участь у 2 (двох) судових засіданнях. Крім того 
відкрито 3 (три) провадження за позовними заявами 
щодо стягнення штрафних санкцій.

Крім того, у вказаному періоді закінчено 1 виконавче 
провадження та стягнуто у примусовому порядку до Дер-

жавного бюджету України штрафну санкцію у розмірі 
17 000 грн.

06 листопада 2017 року начальник управління при-
ймав участь в апаратній нараді Одеської обласної дер-
жавної адміністрації.

Також, 14 листопада 2017 року т.в.о. начальника 
управляння приймав участь в апаратній нараді Одеської 
обласної державної адміністрації.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІ-
ВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ідентифікаційний код 21704113, місцез-
находження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21 (надалі - 
Товариство), повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних 
Зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону 
України «Про акціонерні товариства» (надалі – загальні збори):

1. Загальні збори відбудуться 04 грудня 2017 року о 11 год. 00 хв. за 
адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21, кімната № 103.

2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
04  грудня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: 03131, 
м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21, кімната № 103, на підставі пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для реє-
страції акціонерам – фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт та документи, які відповідно до чин-
ного законодавства України підтверджують повноваження представника 
на участь у загальних зборах.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь загальних зборах, що 
відбудуться 04 грудня 2017 року, буде складений станом на 24 годину 
28 листопада 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про вчинення Товариством значних правочинів, пов’язаних із здій-

сненням фінансової реструктуризації грошового зобов’язання та госпо-
дарської діяльності ТОВ «Компанія «Нітеко» відповідно до Закону України 
«Про фінансову реструктуризацію», та погодження інших питань, 
пов’язаних з їх укладанням.

5. Ознайомитись з матеріалами, які стосуються порядку денного за-
гальних зборів, акціонери та їх представники можуть кожного робочого 
дня з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 03131, м. Київ, Столичне 
шосе, 103, поверх 21, кімната № 103. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, є Генераль-
ний директор Товариства Ткаченко Олег Михайлович. Довідки за теле-
фоном +38 044 220-01-56.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: 21704113.smida.gov.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний Директор
ПрАТ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ___________ Ткаченко О.м. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  16.11.2017
  (дата) 

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СУмИХiмПРОм”

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпо  течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"СУМИХIМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Наказом №309 вiд 15.11.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №2 вiд 15.11.2017 до Договору №1 поста-
чання природного газу вiд 27.10.2017 про постачання природного газу мiж 
ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «СТАТУС - ТРЕЙД». Орiєнтовна сума До-
говору складає 132 120 тис.грн. Загальна вартiсть газу, що поставляється 
за цим Договором, складається iз суми вартостi газу, поставленого 
Споживачевi (ПАТ «СУМИХIМПРОМ») за даним Договором.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 12,0458%.

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 Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.11.16
(дата)
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Шановні акціонери!
Наглядова Рада ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 
03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про проведення поза-
чергових Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК»

04 грудня 2017 року о 10:45 за адресою: Україна, 01023 м. Київ, 
вул. Госпітальна, 12, готель «Президент Готель», 1-й поверх, 
Конференц-Центр, конференц-зал №1.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціо-

нерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» .
2. Обрання Голови позачергових Загальних Зборів Акціонерів 

ПАТ  «УКРСОЦБАНК».
3. Обрання секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів 

ПАТ «УКРСОЦБАНК».
4. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціо-

нерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть 

укладатись з Головою та членами Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК»; обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради ПАТ «УКР-
СОЦБАНК».

6. Внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його 
в новій редакції.

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі – Збори акціонерів Банку) буде здійснюва-
тися 04 грудня 2017 року за місцем проведення Зборів акціонерів Бан-
ку з 09:30 до 10:15 год. (за київським часом). Початок Зборів акціонерів 
Банку – о 10:45.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати 
паспорт, а для представників акціонерів - також документи, які підтвер-
джують їх повноваження. Для керівника акціонера-юридичної особи – 

паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для інших представників акціонера – паспорт та посвідчену згідно 
з чинним законодавством України довіреність на право участі та голо-
сування на Зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів 
Банку, буде складено станом на 24-у годину 28 листопада 2017 року. 

Позачергові Збори акціонерів Банку скликаються у порядку, передба-
ченому абз.1 ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», від-
повідно до якого повідомлення про скликання позачергових загальних 
зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. 

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включено-
го до порядку денного Зборів акціонерів Банку, можна ознайомитися 
за адресою веб-сайту Банку – https://www.ukrsotsbank.com/info_
gensbor. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть 
ознайомитися до 04 грудня 2017 року, за адресою: 03150, м. Київ, 
вул. Ділова, 3, кім. 205, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в 
день проведення Зборів акціонерів Банку 04 грудня 2017 року – за 
місцем їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рішень з пи-
тань порядку денного Зборів акціонерів Банку надаються акціонеру 
для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого 
Правлінням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні 
до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в па-
перовому вигляді. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами (матеріалами) – Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» або 
особа, яка виконує його обов’язки.

Відповідальний виконавець – провідний спеціаліст відділу право-
вого забезпечення адміністративної практики Управління правового 
забезпечення поточної банківської діяльності Юридичного департа-
менту ПАТ «УКР СОЦБАНК» - Король Л.В.

Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48. 
Наглядова Рада ПАТ «УКРСОЦБАНК»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»

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 «АПТЕЧНI 
СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ»

2. Код за ЄДРПОУ 23512228
3. Місцезнаходження 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 18
4. Міжміський код, телефон та факс (044)5380707 (044)5380708
5. Електронна поштова адреса i.mamedova@farmastor.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

asfarma-kyiv.pat.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 15 листопада 2017 року, у 

зв’язку iз закiнченням строку повноважень, припинено повноваження чле-
на Наглядової Ради Шмалєєва Юрiя Борисовича. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надав. Не володiє часткою в статутному капiталi. Обiймає 
посаду Голови Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував протягом 
7 рокiв.

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 15 листопада 2017 року, у 
зв’язку iз закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена 
Наглядової Ради Дзерської Євгенiї Владиславiвни. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надала. Не володiє часткою в статутному капiталi. Обiймає 
посаду члна Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посадi перебувала протягом 7 рокiв.

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 15 листопада 2017 року, у 
зв’язку iз закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена 
Наглядової Ради Мусiяко Дмитра Вiталiйовича. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надав. Не володiє часткою в статутному капiталi. Обiймає по-
саду члена Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посадi перебував протягом 7 рокiв.

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 15 листопада 2017 року обра-
но члена Наглядової Ради - представника акцiонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСТОР» Костюшка Костянтина Воло-
димировича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в 
статутному капiталi не володiє. Обiймає посаду начальника вiддiлу альтерна-
тивних продажiв»ТОВ «ФАРМАСТОР» протягом останнiх 5 рокiв. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на 3 роки.

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 15 листопада 2017 року об-
рано члена Наглядової Ради - представника акцiонера ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСТОР» Iзотова Кирила 
Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою 
в статутному капiталi не володiє. Обiймає посаду економiста з фiнансової 
роботи «ТОВ «ФАРМАСТОР» протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на 3 роки.

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 15 листопада 2017 року об-
рано члена Наглядової Ради - представника акцiонера ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВЕЛФЕР» Булах Олександру 
Павлiвну. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в ста-
тутному капiталi не володiє. Обiймає посаду начальника вiддiлу 
секретарiату та дiловодства протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на 3 роки. 

Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 15 листопада 2017 року обра-
но обрано Голову Наглядової Ради - представника акцiонера ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАСТОР» Костюшка Костянтина 
Володимировича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в 
статутному капiталi не володiє. Обiймає посаду начальника вiддiлу альтерна-
тивних продажiв»ТОВ «ФАРМАСТОР» протягом останнiх 5 рокiв. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на 3 роки.

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 Цимбал Володимир 

Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.11.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕчНi СКЛАДИ ФАРмА КИЇВ»
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НЕО ВІТА», 

код за ЄДРПОУ 35372603
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 38/2/2017-Т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
14.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

10.07.2018

фактична 03.11.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

207 000 (Двісті сім тисяч) штук

фактично розміщених 207 000 (Двісті сім тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

6. Кількість облігацій, що облікову-
ються на рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами повернен-
ня внесків, унесених в оплату за облі-
гації, усім особам, які зробили ці 
внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний 

директор 
(посада)

___________ 
(підпис)

Ю.Л. Вальчук 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК ФАмiЛЬНИй»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БАНК ФАМIЛЬНИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, пр-т Голосiївський,26а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442572014 0442580302

5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
14.11.2017 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 

Спостережної ради №62/2017 вiд 14.11.2017) про надання згоди на вчи-
нення значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi 
сертифiкати Нацiонального банку України в сумі 30 000 тис.грн. на тенде-
рі 14.11.2017 строком на 14 днiв. Ринкова вартiсть майна, що є предметом 
правочину, 30000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 290289 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10.33%.

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 Долженко Ольга Володимирівна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.11.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРГАЗВИДОБУТОК»,

місцезнаходження: Україна, 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 7, 
ідентифікаційний код юридичної особи 25635581 (надалі – Товариство), по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства (надалі - Збори) які відбудуться 18 грудня 2017 року за адресою: 
03150, м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 2, літера В1, 3 поверх, кімната 21.

Початок Зборів об 11:00.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем про-

ведення Зборів з 10:15 до 10:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах – 12 грудня 2017 року.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

посвідчує особу;
- довіреність, або інші документи, що підтверджують повноваження 

відповідно до чинного законодавства – представникам акціонерів.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної 
реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Акціонери Товариства мають можливість особисто ознайомитись з ма-
теріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Зборів, протягом строку, що починає свій перебіг від дати надсилання по-
відомлення про проведення Зборів до дати їх проведення шляхом особис-
того ознайомлення у робочі дні, та в робочий час за місцезнаходженням 
Товариства (кім.1) та за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 2, 
літера В1, 3 поверх, кімната 21 (особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - в.о. Директора Антонець О.А.), а в день 
проведення Зборів – також у місці їх проведення. Пропозиції щодо поряд-
ку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://25635581.smida.gov.ua/

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 
+380 44 364-79-33.
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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: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БТА БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

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 Зміна 
складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-

ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про зміну складу посадових осіб з моменту його прийняття. Посадова 
особа Курманов Олжас Каірбєкович (паспорт: серія б/с номер 09625364 
виданий 10.11.2014 р. внутрішніх справ Республіки Казахстан), яка зай-
мала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Част-
кою в статутному капіталі та пакетом акцій не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2017.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-
ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про зміну складу посадових осіб з моменту його прийняття. Посадова 
особа Турсунов Арай Кудайбєргєнович (паспорт: серія б/с номер 
06656579 виданий 24.05.2010 р. Міністерством Юстиції Республіки Ка-
захстан), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення. Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2017.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-
ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про зміну складу посадових осіб з моменту його прийняття. Посадова 
особа Бєктємбаєв Даніяр Муратович (паспорт: серія б/с номер номер 
07006105 виданий 01.12.2010 р. Міністерством Юстиції Республіки Ка-
захстан), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення. Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2017.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-
ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про зміну складу посадових осіб з моменту його прийняття. Посадова 
особа Алімжанов Батир Раімбєкович (паспорт: серія б/с номер 06283106 
виданий 18.08.2009 р. Міністерством Юстиції Республіки Казахстан), 
яка займала посаду Член Наглядової ради (незалежний директор), 
припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі та пакетом 
акцій не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
25.04.2017.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-
ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про зміну складу посадових осіб з моменту його прийняття. Посадова 
особа Намазбаєв Данат Шакірович (паспорт: серія б/с номер 5520860 
виданий 14.08.2007 р. Міністерством Юстиції Республіки Казахстан), 
яка займала посаду Член Наглядової ради (незалежний директор), 
припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі та пакетом 
акцій не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
25.04.2017.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-
ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про обрання Мухамєд-Рахімова Алібєка Уразовича (паспорт: серія б/с 
номер 08879878 виданий 22.07.2013 р. Міністерством внутрішніх справ 
Республіки Казахстан) на посаду Голова Наглядової ради. Акціями та 
часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який при-
значено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу 
обрано в зв’язку з достроковим припиненням повноважень поперед-

нього складу Наглядової ради. Обирається як представник акцiонера 
АТ «БТА Банк», якому належать 100% акцій. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: головний менеджер департаменту 
бюджетного планування АТ «Фонд розвитку підприємництва «Даму», 
дилер департаменту монетарних операцій і управління активами РГУ 
«Національний Банк Республіки Казахстан»,головний менеджер фінан-
сового департаменту АТ «Адміністрація Міжнародного фінансового 
центру «Астана», заступник директора департаменту казначейства 
АТ  «Казкомерцбанк»; радник Голови Правління ПАТ «БТА БАНК».

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-
ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про обрання Турсунова Арая Кудайбєргєновича (паспорт: серія б/с но-
мер 06656579 виданий 24.05.2010 р. Міністерством Юстиції Республіки 
Казахстан) на посаду Член Наглядової ради. Акціями та часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено осо-
бу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в 
зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу 
Наглядової ради. Обирається як представник акцiонера АТ «БТА Банк», 
якому належать 100% акцій. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: директор Департаменту аналізу і управління ризи-
ками АТ «Казина Капітал Менеджмент», заступник Голови - член Прав-
ління АТ «Євразійський Капітал», керівник Центру обслуговування ін-
весторів АТ «Астана Innovations», член Ради директорів – незалежний 
директор АТ «АСИЛ-ІНВЕСТ», член Наглядової ради ПАТ «БТА 
БАНК».

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-
ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про обрання Дугашєва Сахільжана Маліковича (паспорт: серія б/с но-
мер 07984697 виданий 31.01.2012 р. Міністерством внутрішніх справ 
Республіки Казахстан) на посаду Член Наглядової ради. Акціями та 
часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який при-
значено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу 
обрано в зв’язку з достроковим припиненням повноважень попере-
днього складу Наглядової ради. Обирається як представник акцiонера 
АТ «БТА Банк», якому належать 100% акцій. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: керівник Апарату Корпоративного 
секретаря, заступник директора Юридичного Департаменту, Директор 
департаменту по роботі із дочірніми і залежними організаціями АТ «БТА 
Банк».

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-
ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про обрання Манкєєва Абая Куанишєвича (паспорт: серія б/с номер 
10598319 виданий 01.03.2016 р. Міністерством внутрішніх справ 
Респуб ліки Казахстан) на посаду Член Наглядової ради (незалежний 
директор). Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних 
зборiв акціонерів. Особу обрано в зв’язку з достроковим припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник Управління по 
роботі з нерухомістю АТ «Іпотечна організація «Казахстанська Іпотечна 
Компанія».

Єдиним акціонером ПАТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єди-
ного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 13.11.2017 р.) прийнято рішення 
про обрання Бєкєнєва Тімура Мухтаровича (паспорт: серія б/с номер 
08745240 виданий 29.05.2013 р. Міністерством внутрішніх справ 
Респуб ліки Казахстан) на посаду Член Наглядової ради -незалежний 
директор. Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє 
(0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв 
акціонерів. Особу обрано в зв’язку з достроковим припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер - член 
Правління АТ «Private Asset Management» (АТ «Прайвет Есет Менедж-
мент»), керуючий директор АТ «Компанія зі страхування життя «Дер-
жавна ануїтетна компанія», головний бухгалтер Корпоративного фонду 
«Фонд розвитку», заступник головного бухгалтера АТ «ZIM Capital» 
(АТ «Зим Кепітел»).

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         Безвушко Є.О.  14.11.17

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОмПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Товариство), що знаходить-
ся за адресою 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 25, по-
відомляє про виникнення особливої інформації емітента:

i. Загальні відомості
1.Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ 33946038
3. Місцезнаходження 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, буд. 25
4. Міжміський код та телефон, 
факс

(0482) 33 00 41

5. Електронна поштова адреса ic.arsenal@ukr.net, office@icarsenal.od.ua, 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://icarsenal.od.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повно-

важення)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні 
дані фізичної 

особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)** 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
15.11.2017 звільне-

но
Заступник 

Голови
Правління

Ланська 
Олена 

Володими-
рівна

- 0,000

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою 15.11.2017.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 2017/11-15/2 
засідання Наглядової Ради від 15.11.2017.
Посадова особа Ланська Олена Володимирівна (не надала згоду на роз-
криття паспортних даних).
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Займала посаду Заступник Голови Правління (за сумісництвом), звільне-
на за угодою сторін 15.11.2017.
Непогашеної судимості за корисливі злочини та посадові злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2017 за суміс-
ництвом.
На посаду Заступника Голови Правління замість звільненої особи нікого 
не призначено

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

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

Голова Правління 
ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» Афанасьєва м.П.  16.11.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВ-
ХІммАШ» повідомляє, що в повідомленні про проведення річних за-
гальних зборів 08.12.2017 р., опублікованого в бюлетені «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 07.11.2017 № 211, 
з технічних причини в тексті повідомлення допущена помилка, у зв'язку з 
чим останній абзац повідомлення про проведення річних загальних зборів 
читати вірно: 

«Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних збо-
рів, до дати проведення річних загальних зборів – в робочі дні з 9-00 до 
14-00 години за адресою: місто Полтава, вулиця Маршала Бірюзова, 85, 
актова зала; у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх 
проведення. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства розміще-
на на власному веб-сайті Товариства (http://poltavhimmash.com). Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Генеральний директор Товариства Хижак Віталій Ан-
тонович. Телефон для довідок: (0532) 50-10-45.».

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй СТРАХОВИй КАПiТАЛ»

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 
«Український страховий капiтал»

2. Код за ЄДРПОУ 23707357
3. Місцезнаходження 03062, м. Київ, проспект Перемоги
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 371-17-17 044 371-17-17

5. Електронна поштова адреса usk@уck.net.ua
6. Адреса сторінки вмережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.yck.com.ua/pages/view/
informatciya_ob_emitente

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

ii. Текст повідомлення
Наказом Виконуючої обов’язки Голови Правлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ» 
№ 08/11/17-к вiд 15 листопада 2017 року Фiлатова Олена Олександрiвна 
(фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) була 
звiльнена з посади Головного бухгалтера 15 листопада 2017 року у зв’язку 
з переведенням її на iншу посаду. Фiзична особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 27 ве-
ресня 2016 року по 15 листопада 2017 року. Напосаду Головного бухгал-
тера замiсть звiльненої особи 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. Виконуюча обов’язки 
Голови Правлiння

Носова Юлiя Вячеславiвна
16.11.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНО-мОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
№  26 «ОДЕСБУД», код за ЄДРПОУ 31769002,місцезнаходження: 
65045, Одеська обл., м. Одеса, вул. Тираспольська, 5 (далі — Товариство) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 19 грудня 2017 року о 15.00 за місцем: 65045, м. Одеса, 
вул. Тираспольська, буд. 5, 2 поверх, у приміщенні виробничого від-
ділу каб. №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах прово-
диться з 14.00 до 14.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень. Затвердження порядку та способу за-
свідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів То-
вариства.

2 Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.3. Прийняття рішення про припинення повноважень особи, 
яка тимчасово здійснює обов’язки Голови правління Товариства. Обрання 
Голови правління Товариства. 4. Внесення змін до статуту Товариства 
шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо під-
писання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину 13.12.2017 р. Адреса 
власного веб-сайту (веб-сторінки) Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://31769002.sc-ua.com .Порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготов-
ки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 14.00 години за адре-
сою: 65045, м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 5, 2 поверх, у приміщенні 
виробничого відділу каб. № 1, відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Член Правління Товариства Сумець Орися 
Олексіївна. Затверджено Наглядовою радою Товариства
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПiДСЕРЕДНЄ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПIДСЕРЕДНЄ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00387134

3. Місцезнаходження емітента 62608 Харкiвська область, 
Великобурлуцький район, 
селище Пiдсереднє вулиця 
Центральна, будинок 10

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 7680876 (057) 7601684

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

pidceredne@ft.net.ua

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

http://pidseredne.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

27.10.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Това-
риства (Протокол б/н вiд 27.10.2017 р.) було прийнято рiшення про 
змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
ЄДР: 15.11.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до 
змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIДСЕРЕДНЄ». По-
вне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIДСЕРЕДНЄ».

Директор ____________  Курако Валентин михайлович

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТАРОСАЛТiВСЬКЕ РЕмОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПiДПРИЄмСТВО»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«СТАРОСАЛТIВСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00907740

3. Місцезнаходження емітента 62560 Харкiвська обл., Вовчанський 
район, смт. Старий Салтiв 
вул. Культури, б. 7

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ctarosaltivckertp@ft.net.ua

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

http://starosaltivske.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

27.10.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства (Протокол б/н вiд 27.10.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну 
типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 15.11.2017 р. 
Пов не найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРОСАЛТIВСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО». Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТАРОСАЛТIВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО».

Директор ____________  Кобеняк Олексiй миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОФiРмА «ТРОЯНДА»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»
2. Код за ЄДРПОУ: 03359658
3. Місцезнаходження: 04123 м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 430-14-30, 
 +380 (44) 430-14-30
5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.troianda.com.ua/?p=407
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 
16.11.2017р. директор ПрАТ «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА» Р.Л. Обрізків 

прийняв рішення (наказ (розпорядження) про припинення трудового до-
говору (контракту) №16/11/17-Ктр від 16.11.2017р.) звільнити Клочко Ма-
рину Олегiвну (паспорт СО № 799627 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС 
України у мiстi Києвi 05.03.2002р.) з посади Головного бухгалтера. Підста-
ва рішення: ст.38 КЗпП України (за власним бажанням). Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Перебувала на по-
саді - з 01.10.2009р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Замість М.О. Клочко на посаду Головного бухгалтера ні 
кого не було призначено. Додаткова інформація, яка необхідна для повно-
го і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: дата звільнення М.О.Клочко 
з посади головного бухгалтера: 17.11.2017р.

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

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

2. Директор  Обрiзкiв Р. Л.
16.11.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «мЕТАБАНК».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне то-
вариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20496061
1.4. Місцезнаходження емітента: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (061) 227-03-80; 213-15-28.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ofedorchuk@mbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації:www.mbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення.

14 листопада 2017 року Наглядовою радою АТ «МетаБанк» (протокол 
б/н від 14.11.2017 р.) прийнято рішення про обрання/призначення членів 
Правління Банку, а саме:

Члена Правління Ушенко Ігоря Володимировича (паспорт СА 511049 
виданий Хортицьким РВ УДМС України в Запорізькій області 17.07.1997 
року). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Інші посади про-
тягом 5-ти років: з 01.07.2017 по теперішній час начальник управління ме-
тодології, з 19.05.2015 по 30.06.2017 - начальник адміністративного управ-
ління, з 22.03.2006 по 18.05.2015 – начальник управління по роботі з 
персоналом. 

Члена Правління Резника Дмитра Михайловича (паспорт СЮ 303248 
виданий Шевченківським РВ у м. Запоріжжі УДМС України в Запорізькій 
області. 26.04.2013 р.). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. 
Інші посади протягом 5-ти років: з 26.07.2017 року по теперішній час – на-
чальник управління інформаційної безпеки, з 16.07.2010 по 25.07.2017 – 
директор департаменту інформаційних технологій.

Зазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не мають.

Відповідно до Статуту Банку члени Правління обрані на три роки.
3. Підпис.

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

Голова Правління  Нужний С.П.
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ПРАТ «ТЕРмОПРИЛАД»
Відомості про зміни у складі посадових осіб Товариства 

ПрАТ «Термоприлад», код ЄДРПОУ – 04850451
місцезнаходження: 79060, Львів, вул. Наукова, 3  

тел/факс (032) 63-13-61
У зв’язку зі смертю посадова особа Голова правління (Генеральний 

директор) Гук Олександр Петрович припиняє повноваження на по-
саді 15.11.2017 р.; частка в статутному капіталі 44,304610 %; розмір 
пакета акцій, якою особа володів в статутному капіталі емітента в 
грошовому вираженні становить 511164,0 грн.; на займаній посаді 
перебував 17 років;

непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
мав.

Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол від 15.11.2017 р.) 
посадова особа Член правління Лах Олег Іванович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду Тим-
часово виконуючого обов’язки голови правління (генерального дирек-
тора) 15.11.2017 р.; 

частка в статутному капіталі 17,267533 %; 
розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі 

емітента в грошовому вираженні становить 199224,0 грн.; 
призначено на термін до проведення загальних зборів; непогаше-

них судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Наглядова рада ПрАТ «Термоприлад»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОВРУчСІЛЬБУД». 2. Код за ЄДРПОУ 01351032. 
3.Місцезнаходження емітента 11101, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Прав-
ди, буд. 64. 4.Міжміський код, телефон та факс 04148 43773, 42463. 5. Елек-
тронна поштова адреса ovrsbd@emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації www.ovrsbd.ho.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про 
зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонер-

ного товариства на приватне акціонерне товариство прийнято 30 вересня 
2017 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Овручсільбуд». Дата державної реєстрації відповідних змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 16 листопада 2017 
року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни – Публічне 
акціонерне товариство «Овручсільбуд». Повне найменування акціонерно-
го товариства після зміни – Приватне акціонерне товариство «Овручсіль-
буд».

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

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

2. Директор  Волощук Олександра Володимирівна 16.11.2017 р.
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКИй ЖИРОВИй 

КОмБІНАТ»
місцезнаходження товариства:
Україна, 61019, м. Харків, проспект Ново-Баварський, будинок 120

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ 

КОМБІНАТ» (надалі ПРАТ «ХЖК» або Товариство) повідомляє Вас, що 
22 грудня 2017 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Харків, про-
спект Ново-Баварський, будинок 120, кімната (офіс) 42, відбудуться за-
гальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 22 грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.50 год. за адресою: Украї-
на, м. Харків, проспект Ново-Баварський, будинок 120, кімната (офіс) 42, 
ПРАТ «ХЖК».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
18 грудня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціо нера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціо-
нера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – член Дирекції, Головний бухгал-
тер ПРАТ «ХЖК» Андросова Олена Олександрівна. Ознайомлення з мате-
ріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлен-
ня до 21 грудня 2017 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
08.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адре-
сою: Україна, 61019, м. Харків, проспект Ново-Баварський, будинок 120, 
кімната (офіс) 2, ПРАТ «ХЖК». Телефон для довідок: (050)-301-34-95.

22 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http://hgk.com.ua/

Проект порядку денного 
загальних зборів акціонерів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання 
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Розгляд звіту Виконавчого органу (Дирекції) Товариства про результа-
ти фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Дирекції) Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Стату-

ту в новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії 

Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю «Реві-
зійна комісія»

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХЖК» (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 
ДКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного 

товариства про проведення загальних зборів»)
Найменування показника період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 224900 262522
Основні засоби 45040 45832
Довгострокові фінансові інвестиції 9 9
Запаси 3316 30606
Сумарна дебіторська заборгованість 174649 183981
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 122
Нерозподілений прибуток (170857) (168368)
Власний капітал (91738) (90003)
Статутний капітал 42624 42624
Довгострокові зобов'язання 216674 216674
Поточні зобов'язання 99964 135851
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

1714 15082

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2069136 2069136
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

30 339

ПРАТ «ХЖК»

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРНІГІВСЬКИй ІНСТРУмЕНТАЛЬНИй 

ЗАВОД»
/код ЄДРПОУ 00222462, місцезнаходження: 14037, Україна, Чернігів-

ська обл., м.Чернігів, вул. Інструментальна,18/ повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбудуться 
18  грудня 2017 року о 16.30 год. за місцезнаходженням товариства :  
м. чернігів , вул. Інструментальна , 18 в приміщенні актового залу 
№1. 

Перелік питань, включених до порядку денного : 1. Прийняття рішень з 
питань порядку проведення Зборів:- обрання лічильної комісії Зборів; - об-
рання голови та секретаря Зборів; - затвердження порядку голосування на 
Зборах; - затвердження регламенту Зборів. 2. Про зміну типу (найменуван-
ня) Товариства.3.Про затвердження статуту Товариства в новій редакції. 
Надання повноважень на підписання Статуту товариства в новій редакції 

та призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведення дер-
жавної реєстрації нової редакції Статуту. 4.Про приведення внутрішніх по-
ложень товариства у відповідність до Статуту та ЗУ «Про акціонерні това-
риства» шляхом затвердження положень в новій редакції. 5. Про обрання, 
переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день скликання зборів з 16.00 
до 16.30год. за реєстром акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеному станом на 24.00год 12 грудня 2017р.. Для участі в збо-
рах акціонерам мати документ, що посвідчує особу ; представникам акціо-
нерів- доручення на право участі та голосування на зборах.

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з матеріалами 
стосовно питань порядку денного у робочі дні та у робочий час за місцезна-
ходженням товариства ( м. Чернігів, вул. Інструментальна,18), відповідаль-
на особа - голова правління Барбаш Сергій Вікторович, тел. 0462 728-821. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів  
www.patchiz.com.ua 

Наглядова рада. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №219, 17 листопада 2017 р. 
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИй ОЛІЯЖИРКОмБІНАТ»

місцезнаходження товариства:
69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИР-

КОМБІНАТ» (надалі ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ», або 
ПАТ  «ЗОЖК», або Товариство) повідомляє Вас, що 21 грудня 2017 року о 
12.00 годині за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, 
актова зала ПАТ «ЗОЖК», відбудуться загальні збори акціонерів Товари-
ства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 21 грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.50 год. за адресою: 
Украї на, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актова зала ПАТ «ЗОЖК».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
15 грудня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління – Андрієвський 
Олександр Валерійович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від 
дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 грудня 2017 року 
(включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня 
перерва з 12.15 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 69014, м.  Запоріж-
жя, вул. Харчова, б. 3, будівля заводоуправління, каб. 14, ПАТ «ЗАПОРІЗЬ-
КИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ». Телефон для довідок: (061) 766-44-88.

21 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http://zmgk.com.ua/

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання 
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 
12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
13. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
19. Про затвердження вчинених значних правочинів та правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИй ОЛІЯЖИРКОмБІНАТ» (тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 
НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного 

товариства про проведення загальних зборів»)
Найменування показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 469328 1017793
Основні засоби 57639 622175
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9442 56560
Сумарна дебіторська заборгованість 251384 155934
Грошові кошти та їх еквіваленти 62 11677
Нерозподілений прибуток -513761 -306312
Власний капітал -217831 317955
Статутний капітал 141979 372561
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 687159 699838
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-26607 89065

Середньорічна кількість акцій (шт.) 10675103 10675103
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

16 1040

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИй ОЛІЯЖИРКОмБІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АТ «СВiТАНОК»

2. Код за ЄДРПОУ: 03062220
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул.Толстого, буд.6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 235-23-49, 234-61-88
5. Електронна поштова адреса: svitanokofice@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 03062220.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «АТ «Світанок» від 14.11.2017р. (Про-
токол №17): 1) згiдно ст.38 КЗпП за згодою сторiн на пiдставi заяви про 

звiльнення за власним бажанням від 07.11.2017р. звiльнено з 15.11.2017р. 
з посади Голова Правління ПрАТ «АТ «Світанок» Войтенко Лідія Михайлів-
на; перебувала на посадi з 30.04.2015р.; 0,00% в стат.капiталi емiтента;  
2) призначено на посаду виконуючий обов’язки Голови Правління  
ПрАТ «АТ «Світанок» Чалу Нелю Анатоліївну з 16.11.2017 року, на термін 
до моменту обрання Голови Правління загальними зборами акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «АТ «Світанок»; інші посади останніх 
п’яти років: ПАТ «АТ «Свiтанок»: оператор Iнформацiйно-диспетчерська 
служба, бухгалтер, Член Правлiння; 0,00% в стат.капiталi емiтента. 

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надали. Непо-
гашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством Голова Правління Л.М.Войтенко, 15.11.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АТ «СВiТАНОК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІНТЕРПАйП НОВОмОСКОВСЬКИй ТРУБНИй ЗАВОД»

2.Код за ЄДРПОУ: 05393139. 3.Місцезнаходження: Україна, 51200, Дні-
пропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115. 4.Міжміський 
код, телефон та факс: (0569) 697501; факс: (0569) 697611. 5.Електронна 
поштова адреса: info@nmpp.interpipe.biz 

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.nmpp.interpipe.biz

7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

ii. Текст повідомлення
І. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далi по тексту – Това-
риство, ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ») 14 листопада 2017 року (протокол засiдання 
№329), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», далі по тексту - ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ПОСУД» (код за ЄДРПОУ 33905850; місцезнаходження: вул. Сучкова, 115,  
м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., Україна, 51200). Ознаки 
заiнтересованостi: ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» є афілійованою осо-
бою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE 
LIMITED), який володіє 89,2393% акцій Товариства; є стороною правочину.

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) додаткові угоди та додатки до договору №128/06 на надання послуг від 

16.01.2006р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Ви-
конавця, та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», в якості Замовника, пред-
метом яких є надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів по Україні. 
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну, визначена відповідно до законодавства: 1 101,23 тис. грн. з урахуванням 
ПДВ. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 2 533 136,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,043%. Інші істотні 
умови правочину: Виконання робіт здійснюється згідно заявки Замовника.

2) додаткові угоди та додатки до договору №543/06 на надання послуг 
від 06.05.2006р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в 
якості Виконавця, та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», в якості Замов-
ника, предметом яких є надання послуг з енергопостачання всіма видами 
енергоресурсів та обслуговування енергообладнання. Ринкова вартість 
майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 2 738,12 тис. грн. з урахуванням ПДВ. Вар-
тість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:  
2 533 136,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг 
чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності: 0,108%. Інші істотні умови 
правочину: Виконання робіт здійснюється згідно заявок Замовника.

3) додаткові угоди та додатки до договору №306/07 на надання послуг з 
транспортування дніпрової води по

водоводу d 500 мм і скидання госпобутових стоків в каналізаційні мережі 
від 03.01.2007р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості 
Виконавця, та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», в якості Замовника, 
предметом яких є надання послуг з транспортування дніпрової води та прий-
мання госпобутових стоків. Ринкова вартість майна або послуг чи сума кош-
тів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:  
1 830,46 тис. грн. з урахуванням ПДВ. Вартість активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності: 2 533 136,00 тис. грн. Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом право-
чину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності: 0,072%. Інші істотні умови правочину: Виконавець приймає госпо-
бутові стоки в каналізаційні мережі для передачі на міські очисні споруди.

4) додаткові угоди та додатки до договору №953/12 про спільне викорис-
тання майна від 01.09.2012р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НМТЗ», Сторона-1, та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», Сторона-2, пред-
метом яких є надання Стороні-2 права спільного користування майном, яке 
знаходиться у власності Сторони-1 та компенсація затрат Стороні-1 на утри-
мання майна. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є пред-
метом правочину, визначена відповідно до законодавства: 311,30 тис. грн. з 
урахуванням ПДВ. Вартість активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності: 2 533 136,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартос-
ті майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,012%. 
Інші істотні умови правочину: Сторони вправі спільно користуватися майном 
виключно за його цільовим призначенням.

5) додаткові угоди та додатки до договору про надання послуг №321/13 від 
01.05.2013р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Ви-
конавця, та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», в якості Замовника, пред-
метом яких є надання послуг з подачі та прибирання вагонів, очищення полу-

вагонів та критих вагонів від сипучих вантажів, організації відвантаження готової 
продукції Замовника залізничним транспортом, організації навантажувально-
розвантажувальних робіт залізничним краном. Ринкова вартість майна або по-
слуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до зако-
нодавства: 619,64 тис. грн. з урахуванням ПДВ. Вартість активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності: 2 533 136,00 тис. грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом 
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансо-
вої звітності: 0,024%. Інші істотні умови правочину: Вагони, які прибувають на 
адресу Замовника, не повинні знаходитись під митним контролем.

6) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору доручення №468/14 
від 11.06.2014р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості 
Повіреного, та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», в якості Довірителя, 
предметом яких є надання комплексу послуг, направлених на укладання з пере-
візником договору на перевезення металопрокату залізничним транспортом. 
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 870,39 тис. грн. з урахуванням ПДВ. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:  
2 533 136,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи 
суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 0,034%. Інші істотні умови правочи-
ну: Повірений самостійно здійснює фінансові розрахунки з перевізником.

7) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №469/14 від 
11.06.2014 р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості По-
купця, та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», в якості Постачальника, пред-
метом яких є постачання товару за найменуванням, асортиментом, кількістю, 
ціною та термінами поставки, указаними в специфікаціях. Ринкова вартість май-
на або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно 
до законодавства: 40 034,45 тис. грн. з урахуванням ПДВ. Вартість активів Това-
риства за даними останньої річної фінансової звітності: 2 533 136,00 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є пред-
метом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності: 1,580%. Інші істотні умови правочину: Ціна товару визна-
чена з урахуванням умов постачання (згідно Інкотермс 2000).

8) додаткові угоди та додатки до договору оренди №736/14 від 
28.11.2014р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості 
Орендодавця, та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», в якості Оренда-
ря, предметом яких є отримання в тимчасове платне користування майна. 
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства: 67 735,75 тис. грн. з ураху-
ванням ПДВ. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 2 533 136,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 
2,674%. Інші істотні умови правочину: Приміщення передаються Оренда-
реві в тимчасове і платне користування для виробничих потреб.

9) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №55/16 від 
21.01.2016р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості По-
стачальника, та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», в якості Покупця, пред-
метом яких є постачання продукції матеріально-технічного призначення. Ринко-
ва вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 23 055,10 тис. грн. з урахуванням ПДВ. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:  
2 533 136,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи 
суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 0,910%. Інші істотні умови правочи-
ну: Ціна визначається з урахуванням базисних умов поставки, викладених у 
відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів 
«Інкотермс» в редакції 2010 та зазначається у специфікаціях.

ІІ. Наглядовою радою ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ») (далi по тексту – Товари-
ство, ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ») 14 листопада 2017 року (протокол засiдання 
№329), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», далі по тексту - ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» 
(код за ЄДРПОУ 35537363; місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м. Нікополь, 
Дніпропетровська обл., Україна, 53201). Ознаки заiнтересованостi: ТОВ «ІН-
ТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» є афілійованою особою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НМТЗ» - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який володіє 89,2393% 
акцій Товариства; є юридичною особою в якій: Голова Наглядової ради Храй-
бе Фаді Зейнович є Головою Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»- 
представника акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), член 
Наглядової ради Морозов Денис Володимирович є членом Наглядової ради 
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; є стороною правочину.

Наглядовою радою схвалено наступні правочини: 
1) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №141/09/135 від 

24.02.2009 р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості 
Виконавця, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», в якості Замовника, пред-
метом яких є виконання робіт з нанесення двох чи трьохшарового ізоляцій-
ного покриття на труби Замовника. Ринкова вартість майна або послуг чи 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАйП НОВОмОСКОВСЬКИй ТРУБНИй ЗАВОД»
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сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства: 11 738,87 тис. грн. з урахуванням ПДВ. Вартість активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності: 2 533 136,00 тис. грн. Співвід-
ношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом 
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 0,46%. Інші істотні умови правочину:Технічні умови і кількість 
труб, на які наноситься покриття, вказуються в Специфікаціях до Договору.

2) додаткові угоди та додатки до договору №482 відповідального зберіган-
ня від 22.03.2013 р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в 
якості Зберігача, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», в якості Власника, пред-
метом яких є зобов’язання Зберігача з приймання, відповідального зберіган-
ня, відвантаження трубної продукції. Ринкова вартість майна або послуг чи 
сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства: 479,30 тис. грн. з урахуванням ПДВ. Вартість активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 2 533 136,00 тис. грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом 
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 0,02%. Інші істотні умови правочину: Товар, який знаходиться 
на зберіганні, не переходить у власність Зберігача. Умови передачі Товару на 
відповідальне зберігання вказуються в актах приймання-передачі.

3) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору доручення №161 від 
31.01.2014 р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості По-
віреного, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», в якості Довірителя, предметом 
яких є надання комплексу послуг, направлених на укладання з перевізником 
договору на перевезення металопрокату залізничним транспортом. Ринкова 
вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 221,98 тис. грн. з урахуванням ПДВ. Вар-
тість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:  
2 533 136,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи 
суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності: 0,01%. Інші істотні умови право-
чину: Повірений самостійно здійснює фінансові розрахунки з перевізником.

4) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №162 від 
31.01.2014 р., укладені в 2016 році між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості 
Покупця, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», в якості Постачальника, пред-
метом яких є поставка товара, найменування, сортамент, ціна, умови та тер-
міни поставки якого вказуються в специфікаціях. Ринкова вартість майна або 
послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства: 18 018,83 тис. грн. з урахуванням ПДВ. Вартість активів Това-
риства за даними останньої річної фінансової звітності: 2 533 136,00 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 
предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності: 0,71%. Інші істотні умови правочину: Ціна товару 
визначена з урахуванням умов постачання (згідно Інкотермс 2000).

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

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

2. Голова Правлiння   Ю.м.Антипов 
 __________________ 
 (підпис)  15.11.2017 
 М.П. 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР» (надалі – 
 Емітент), код за ЄДРПОУ – 14314038, місцезнаходження – 04136, м.Київ, 
вул. Північно – Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збори 
акціонерів відбудуться 25 грудня 2017 року о 12:00 год. за адресою: 
04136, м.Київ, вул. Північно – Сирецька, 3, Головний корпус 
ПАТ  «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Перелік питань проекту  
порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Про виділ акціонерного товариства з Емітента.
4. Про порядок і умови виділу акціонерного товариства з Емітента.
5. Про створення нового акціонерного товариства  шляхом виділу з 

Емітента (із зазначенням: запланованого найменування товариства, що 
створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номіналь-
ної вартості акцій, що планується випустити).

6. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голо-
сували «проти» прийняття рішення про виділ акціонерного товариства з 
Емітента.

Реєстрація учасників відбуватиметься 25 грудня 2017 року з 11:00 год. 
до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам 

загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – 
паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 19 грудня 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповно-
важені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
04136, м.Київ, вул. Північно – Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Ква-
зар», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 
до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних 
зборів – за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Пів-
нічно – Сирецька, 3, Голов ний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, 
кім. № 328.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Перший заступник голови правління Півчук Т.В., 
тел. (044) 205-34-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки – http://www.
kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid
=245).

Голова Наглядової ради

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КВАЗАР»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРНДІПРОДмАШ»

(код ЄДРПОУ 14308836, місцезнаходження: 04112, м.Київ, 
вул. Дегтярівська,48)

повідомляє, що 18 грудня 2017 року о 10:00 відбудуться позачер-
гові Загальні збори акціонерів, за адресою: м. Київ, вул. Дорогожиць-
ка, буд. 1 (2-й поверх, каб.7). Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків відбудеться з 09:30 до 10:00

Перелік акціонерів, які мають право приймати участь у Зборах, буде 
складений на дату 12 грудня 2017 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів – документ що посвідчує осо-
бу та довіреність на право участі у зборах, оформлену у порядку, встанов-
леному чинним законодавством України.

Порядок денний:
1. Обрання складу Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 

зборів акціонерів. 2. Про зміну типу Товариства з «Публічне» на «Приват-
не». 3. Затвердження нової редакції статуту Товариства. 4. Затвердження 
раніше укладеногозначного правочину. 5. Надання згоди та повноважень 
на підписання додаткової угоди до договору іпотеки, що укладений з 
АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
акціонери можуть в робочі дні з 9-00 до 18-00 за адресою: м. Київ, вул. До-
рогожицька, буд. 1, каб.14 (телефон для довідок (044)5374849).

Голова Правління  Ісаєв К.К.

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР!
ПрАТ «УКРТАРА-ВОЛАНПАК» повідомляє, що позачергові 

Загальні Збори акціонерів відбудуться 04 грудня 2017 року, початок о 
11 год.00 хв. за адресою: 03045 м.Київ, вул.Новопирогівська, 58А

Порядок денний:
1. Про отримання кредиту в АБ «Укргазбанк» на протязі 2017 року та 

укладання договорів забезпечення (іпотеки, застави, поруки). 
2. Про внесення на протязі 2017 року змін та доповнень до кредитного 

договору №50.51.000001 від 06.02.2017р та договору іпотеки 
№50.51.000001-1 від 06.02.2017р

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів –30 листопада 2017року

Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год 00хв. До 10год. 45хв. у день 
та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціоне-
ри повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 
та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. 

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03045 м.Київ, 
вул.Новопирогівська, 58А, з 11год.30хв. до 12год.00хв. кожного четверга, а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Морозова Валентина Миколаївна.

Довідки за тел.:044-259-45-37
Правління



№219, 17 листопада 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

місцезнаходження товариства: Україна, м. Львів, вул. Городоць-
ка, 132.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» 

(надалі ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», або Товариство) повідомляє 
Вас, що 20 грудня 2017 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Львів, 
вул. Шевченка, буд. 317, актова зала ПАТ «Конвеєр», відбудуться за-
гальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 20 грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.50 год. за адресою: Украї-
на, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317, актова зала ПАТ «Конвеєр».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні 
до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14 груд-
ня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах 
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціоне-
ра (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЖИРКОМБІНАТ» Чабан Юрій Миколайович. Ознайомлення з матеріалами 
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
19 грудня 2017 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. 
до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 
м. Львів, вул. Городоцька, 132, адміністративний корпус ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЖИРКОМБІНАТ», кабінет юридичного відділу, контактна особа – Харитон 
Лідія Петрівна – юрисконсульт ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ». Теле-
фон для довідок: 032-244-02-63.

20 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http://lgk.com.ua/

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання 
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 

2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-

вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що 

регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
18. Про затвердження вчинених значних правочинів та правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ЛЬВІВСЬКИй ЖИРКОмБІНАТ» (тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 

НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного това-
риства про проведення загальних зборів»)
Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 308121 355298
Основні засоби 142656 132701
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 18192 70096
Сумарна дебіторська заборгованість 141249 136582
Грошові кошти та їх еквіваленти 216 4341
Нерозподілений прибуток -118857 -118550
Власний капітал 41064 43874
Статутний капітал 63735 63735
Довгострокові зобов`язання -
Поточні зобов`язання 267057 311424
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-2806 8918

Середньорічна кількість акцій (шт.) 22601174 22601174
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 613 467
ПАТ «ЛЬВІВСЬКИй ЖИРКОмБІНАТ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИй ЖИРКОмБІНАТ»

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АВiАЦiйНА 
КОмПАНiЯ «ДНiПРОАВiА»

2. Код за ЄДРПОУ 01130549
3. Місцезнаходження 49042, місто Днiпро, Аеропорт 

цивільної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 3762300 (056) 3762457
5. Електронна поштова адреса info@dniproavia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про порушення справи про 

банкрутство емітента
ii. Текст повідомлення

13.11.2017 р. Господарським судом Дніпропетровської області (вул. Володи-

мира Винниченка, 1, 49600, м. Днiпро) порушено справу про банкрутство 
ПАТ «Авiацiйна компанія «Днiпроавiа» за заявою ПАТ «Транснаціональна 
фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА» (вул. Свiштовська, 3, 
39610, м. Кременчук, Полтавська обл.), № Справи 904/8902/17.

Причина порушення провадження: розмир боргу (загальна сума: 
132 764 063,12 гривень) становить не менше трьохсот мiнiмальних розмiрiв за-
робітної плати та вимоги кредитора не задоволені ПАТ «АК «Днiпроавiа» більше, 
ніж протягом трьох мiсяцiв після встановленого для їх погашення строку. 

Арбітражним керуючим призначена Кундас Вiкторiя Андріївна (свідоцтво 
№640 від 15.05.13, адреса вул. Михайлівська, 73, к. 1, м. Кропивницький, 
Україна, 25006). 

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 Новiков Олег Борисович
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.11.2017
(дата)
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Визначені або поновлені рейтингові оцінки 
ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕйТИНГ»  

за період 01.10.2017–31.10.2017 року

Назва емітента / фінансової установи Код ЄДРПОУ Тип рейтингу Рейтингова дія Рейтингова 
оцінка Прогноз Дата останньої 

рейтингової дії
Київський страховий дім, ПрАТ 25201716 РФСС Поновлення uaA- Стабільний 04.10.2017
Глобус, ПАТ КБ 35591059 РП, РД Поновлення uaА+, ua2+ Позитивний 05.10.2017
ВТБ Банк, ПАТ 14359319 РП Поновлення uaAА-, ua1 Стабільний 05.10.2017
КУА «СПІЛЬНА ИНВЕСТУ» ТОВ (попередньо 
УкрСиб Кепітал Менеджмент)

38965647 ІРК Відкликання uaAA.amc — 06.10.2017

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, ПАТ 14361575 РП Поновлення uaAAА Стабільний 06.10.2017
КРЕДИТ ОПТИМА БАНК, ПАТ 34819265 РП Призупинення — — 09.10.2017
Укргазбанк, ПАТ АБ 23697280 РП Поновлення uaАА+ Стабільний 10.10.2017
Ю.БІ.АЙ-КООП, ПрАТ СГ 31113488 РФСС Поновлення uaAА- Стабільний 17.10.2017
VAB Лізинг, ТОВ 33880354 РБІ, РП Поновлення uaBBB Стабільний 24.10.2017
Акордбанк, ПАТ КБ 35960913 РП Поновлення uaА Стабільний 26.10.2017
КРЕДИТ ОПТИМА БАНК, ПАТ 34819265 РП Відкликання — — 27.10.2017
БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ, ПАТ 22868414 РП Поновлення uaA Стабільний 27.10.2017

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації: 

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Пиво-
безалкогольний комбiнат «Радомишль»; 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05418365; 
Місцезнаходження емітента: 12201 м. Радомишль, вул. Микго-

род, буд.71; 
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04132) 42260; 

(04132) 43127; 
Електронна поштова адреса емітента: velichansky@ppb.com.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pbkradomyshl.ho.ua; 
Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення:

15 листопада 2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «ПБК»Радомишль» прийнятте рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв.Вiдомостi щодо правочинiв iз зазна-
ченням, зокрема, їх характеру:укладення кредитних договорiв Товариством 
iз АТ «Укрексiмбанк» та договорiв, що укладатимуться з метою забезпе-
чення виконання зобов'язань Товариства/iнших осiб за укладеними iз 
АТ «Укрексiмбанк» кредитними договорами, iнших договорiв, що стосують-

ся спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк» та внесення змiн до таких 
договорiв (в тому числi до кредитних договорiв та договорiв застави, 
iпотеки, поруки), а також договорiв про розiрвання таких договорiв. Вста-
новити граничну сукупну вартiсть вищезазначених правочинiв у розмiрi, 
що не може перевищувати суму 6 000 000 000,00 (Шiсть мiльярдiв) гривень 
00 копiйок або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчинення вiдповiдного 
правочину.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2016 року складає- 2 101 178,00 (тис.грн.)
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках)-285,5541 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 
1 205 830 913 голосiв,кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах- 1 205 830 911 голосiв , кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 1 205 830 911 голосiв 
або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в 
загальних зборах акцiонерiв та «проти»прийняття рiшення -0- або 0 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах 
акцiонерiв.

Директор Гавриленко Сергiй Анатолiйович, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 15.11.2017

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИй КОмБiНАТ «РАДОмИШЛЬ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОВРУчСІЛЬБУД». 2. Код за ЄДРПОУ 01351032. 
3.Місцезнаходження емітента 11101, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Прав-
ди, буд. 64. 4.Міжміський код, телефон та факс 04148 43773, 42463. 5. Елек-
тронна поштова адреса ovrsbd@emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www.ovrsbd.ho.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із зміною типу, найменування Товариства та державною реєстра-

цією Статуту ПрАТ «Овручсільбуд» наглядовою радою Товариства 16 листопа-
да 2017 р. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №1 від 16 листо-
пада 2017 р.) прийнято рішення обрати члена Наглядової ради Холодецького 
Володимира Цезарійовича головою Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд» на 
строк до 30.09.2020 року або до його переобрання. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 0.02797 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-

садові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - 
фінансовий директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, 
не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). Рішення 
прийнято Наглядовою радою Товариства 16 листопада 2017 р.

В зв’язку із зміною типу, найменування Товариства та державною реєстра-
цією Статуту ПрАТ «Овручсільбуд» Ревізійною комісією Товариства 16 листо-
пада 2017 р. (Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства №1 від 16 лис-
топада 2017 р.) прийнято рішення обрати члена Ревізійної комісії Климчука 
Віктора Миколайовича головою Ревізійної комісії ПрАТ «Овручсільбуд» на 
строк до 30.09.2020 року або до його переобрання. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - дирек-
тор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Рішення прийнято Ревізійною комісією Товариства 16 листопада 2017 р.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Директор Волощук Олександра Володими-
рівна 16.11.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ТЕРНОПiЛЬСЬКИй РАДiОЗАВОД «ОРiОН»; 
2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22607719; 3.Місцезнаходження емітен-
та- 46023, Тернопiль, 15 Квiтня, 6; 4. Міжміський код, телефон та факс емі-
тента- 0352 24 30 14; 0352 24 40 07; 5. Електронна адреса емітента- sekretar@
orion.te.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації - orion.te.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ii. Текст повідомлення
У вiдповiдностi до рiшення наглядової ради ПАТ «ТРЗ»Орiон» (протокол №9 

вiд 16.11.2017 року), припинено повноваження члена правлiння Жегестовсько-
го Володимира Iвановича у зв'язку зi звiльненям з роботи за власним бажанням. 
Володiє пакетом акцiй емiтента розмiром 0.0010 вiдсотка. Термiн перебування 
на посадi члена правлiння 2 роки 5 мiсяцiв. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Жегестовський В.I. не дав згоди на розкриття 
паспортних даних. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. 

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

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

Голова правлiння  _____________  Карпик Я.м.
     (підпис) 
М.П.      16.11.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕ-
ВАТОР" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмель-

ницького, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акці-
онерного товариства.

II. Текст повідомлення 
ПАТ "Розiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiн-

них паперiв станом на 09.11.2017 р., отриманого вiд депозитарної уста-
нови ТОВ "ДЦ "Приднiпров’я" 16.11.2017 р., повiдомляє про змiну влас-
никiв акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй: у акцiоне-
ра юридичної особи - нерезидента ОПТIМУСАГРО ХОЛДIНГ ЛТД (OPTI-
MUSAGRO HOLDING LTD) (код: 334094; мiсцезнаходження: Арх. Мака-
рiу III , буд.113, оф.1-й поверх, Лiмассол, Кiпр, 3021) змiнився розмiр па-
кету акцiй, а саме: розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй -
вiдповiдно 81,593330% та 99,999357%; розмiр частки акцiонера в за-
гальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля
змiни розмiру пакета акцiй - вiдповiдно 82,192206% та 98,196875%.

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

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

Голова правління Конопатенко Максим Олегович 
16.11.17 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ"
(код ЄДРПОУ 05470294, місцезнаходження: Україна, 20700, Черкась-

ка обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ МАЗУРА, будинок 2)
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" відбудуться "22" грудня 2017 року
за адресою: Україна, 20700, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ МА-
ЗУРА, будинок 2, кімната 1, перший поверх. Початок зборів об 11 годи-
ні 00 хвилин. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників
відбудеться з 10-00 до 10-45 год. "22" грудня 2017 року за місцем прове-
дення загальних зборів. Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товарис-
тва" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ак-
ціонерів, складається на 24-00 годину "18" грудня 2017  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІ-
АЛИ" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеже-
ною відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
"УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ".

5. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" шляхом перетворення в Товариство з об-
меженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ".

6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
7. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УК-
РТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" (надалі - Комісія), обрання персонального складу
Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відпо-
відальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню пе-
редбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" в зв'язку з його припиненням шля-
хом перетворення.

9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної
комісії.

10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" у акціонерів, які голосували проти прий-
няття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випуще-
них ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИ-
РОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ", на частки у ста-
тутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬ-
НО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ".

12. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУД-
МАТЕРІАЛИ".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом
за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 20700, Черкась-
ка обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ МАЗУРА, будинок 2, в приміщенні бухгалте-
рії у робочі дні з 9:00 години до 16:00 години (а в день проведення зборів
без подання письмового запиту - також у місці їх проведення). У письмо-
вому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера
- юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної
особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних
зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представ-
ників) з документами -  головний бухгалтер Коротченко Людмила Олексі-
ївна. Телефони для довідок: (04733) 4-29-07. Адреса веб-сайту, на якому
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: http://ytbm.at.ua. Для реєстрації та учас-
ті у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІ-
АЛИ" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або ін-
ший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акці-
онерів - належним чином оформлену довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представ-
ника.

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІ-
ВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОмОБІЛЬНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄмСТВО 0901»
(43005, Волинська обл., місто Луцьк, вул. 8 березня, 1 (офіс 1),  

код за ЄДРПОУ: 20536027 надалі - Товариство)
повідомляє що «20» грудня 2017 року об 11.00 за адресою: 

м. Луцьк, вул. 8 березня, 1 (офіс 1) відбудуться позачергові загаль-
ні збори акціонерів

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне-

рів. 
2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на 

позачергових загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секрета-
ря позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на позачергових загальних зборах акціонерів. 

4. Про припинення ПРАТ «САТП - 0901» та встановлення строку за-
явлення кредиторами своїх вимог.

5. Про призначення комісії з припинення та встановлення порядку і 
строків її проведення .

6. Про уповноваження відповідальної особи для подачі всіх необхід-
них документів для проведення державної реєстрації припинення 
ПРАТ «САТП - 0901».

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 14.12.2017року. З матеріалами, що сто-
суються підготовки до проведення загальних зборів, акціонери Товари-
ства можуть ознайомитися особисто прибувши за адресою: м. Луцьк, 
вул. 8 березня, 1 оф.1 в робочий час. (відповідальна особа Борис В.Б. )

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, 
що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників 
акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно 
до вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених 
представників буде відбуватися з 10.00 до 10.50 у день та за місцем 
проведення зборів.
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИчИй ЦЕНТР 

«БОРщАГІВСЬКИй ХІмІКО-
ФАРмАЦЕВТИчНИй ЗАВОД»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 23518596)

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр

«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борща-

гівський хіміко-фармацевтичний завод» повідомляє про зміни у Порядку 
денному позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагів-
ський ХФЗ», призначених на 28 листопада 2017 року за адресою: м. Київ, 
вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). Початок зборів о 11-00. 
Реєстрація акціонерів (довірених осіб акціонерів) проводитиметься з 09-00 
до 10-30 в день Зборів за місцем їх проведення. (Оголошення про прове-
дення позачергових Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в бюлетені 

«Відомості НКЦПФР» №203(2708) від 26.10.2017р.).
Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів  

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 28.11.2017 р.  
(з урахуванням змін):

1) Про питання порядку проведення позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження ре-
гламенту).

2) Про обрання Генерального директора Товариства.
3) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Стату-

ту Товариства в новій редакції.
4) Про затвердження Положення про комерційну таємницю.
5) Про обрання секретаря Наглядової ради.
6) Про затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову 

Раду.
Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ 

«Борщагівський ХФЗ», призначених на 28.11.2017р. (з урахуванням змін) 
також розміщено на веб - сайті Товариства: www.bcpp.com.ua

Наглядова Рада
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00210602)

До відома акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»!
Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» (далі – 

Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових 
Загальних Зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 29.11.2017р. 
о 10:00 годині за адресою: Україна, Донецька область, м.Крама-
торськ, ПАТ «Енергомашспецсталь», адміністративно-побутовий 
корпус №1, конференц-зал, внесені доповнення.

Проект порядку денного доповнен пунктами:

12. Про надання Товариством майнових прав за контрактами в за-
безпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором  
№KC-712/11 від 12.09.2011 р. між Товариством та Публічним акціонер-
ним товариством «Альфа-Банк».

13. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, 
уповноваженій ним, особі підписати з Публічним акціонерним товари-
ством «Альфа-Банк» договір / договори застави майнових прав.

14. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної ко-
місії Товариства.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОмАШСПЕЦСТАЛЬ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР» (надалі – Товари-
ство), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження – 04136, м.Київ, вул. Пів-
нічно – Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збори акціонерів 
відбудуться 04 грудня 2017 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, 
вул. Північно – Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій 
поверх, кім. № 328. у відповідності із нормами зазначеними в ч.5 статті 47 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань проекту порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4.Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішен-

ня про зміну типу Товариства.
5.Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чин-

ності рішенням про зміну найменування Товариства.
6.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 

новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної 
реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішен-
ням про внесення змін до Статуту Товариства.

7.Внесення змін до внутрішніх положень та затвердження положень 
Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення 
змін та затвердження внутрішніх положень Товариства.

8.Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голо-

сували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
9. Про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії
Реєстрація учасників відбуватиметься 04 грудня 2017 року з 11:00 год. 

до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам за-
гальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – пас-
порт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах 28 листопада 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноваже-
ні особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, 
м.Київ, вул. Північно – Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій 
поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 до 18.00 
(перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів – за місцем 
їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно – Сирецька, 3, Голов-
ний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Перший заступник голови правління Півчук Т.В., 
тел. (044) 205-34-12. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки – 
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Ite
mid=245).

Голова Наглядової ради

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КВАЗАР»
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Шановні акціонери 
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИй ЕКСПЕДИЦІйНИй ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА 
ГІДРОТЕХНІчНИХ РОБІТ»!

Публічне акціонерне товариство «Перший експедиційний загін підвод-
них та гідротехнічних робіт» (код ЄДРПОУ 14287666, місцезнаходження: 
04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12) (надалі – «Товариство») повідо-
мляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться  
22 грудня 2017 року о 08:30.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про зміну типу та найменування Товариства.
3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Про затвер-

дження Статуту Товариства в новій редакції, надання повноважень на під-
писання Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

4. Про внесення змін і доповнень до внутрішніх положень Товариства, 
про затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення про за-
гальні збори, Положення про наглядову раду, положення про порядок 
ознайомлення акціонерів із інформацією про діяльність Товариства).

5. Про схвалення дій, рішень та правочинів, вчинених, схвалених або 
укладених виконавчим органом та наглядовою радою Товариства.

6. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Про обрання членів наглядів ради.
8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами 
наглядової ради.

9. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства будуть проводитись 
за адресою: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12, (літера А), третій 
поверх, зала засідань. 

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбувати-
меться 22 грудня 2017 року з 08:00 до 08:25 за місцем проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам - 
фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та 
документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 18 грудня 2017 року (24 година).

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які вино-
сяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в ро-
бочі дні з 9.00 до 15.00, а також за адресою: 04070, м. Київ, вул. Електриків, 
16 (Відповідальна особа – Головний бухгалтер Молчан Світлана Миколаїв-
на).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.1ezpgr.com.ua

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не 
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмеже-
но згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних 
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року 
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Наглядова рада

ПУБЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРОмИСЛОВО-ФІНАНСОВИй БАНК»
ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

21 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, 
Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б 
(конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні 
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-
фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, 
Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 15 грудня 
2017 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 
9 год. 50 хв. 21 грудня 2017 року.

 Проект порядку денного позачергових загальних зборів  
акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
3. Про затвердження Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завер-

шення виконання Плану припинення, який відображає результати прове-
деної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіту Голови Правління 
ПАТ «ПФБ»).

4. Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським 
звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу 
ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов’язань 
ПАТ «ПФБ», пов’язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вклад-
никами та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).

5. Про затвердження балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання 
в повному обсязі всіх зобов’язань ПАТ «ПФБ», пов’язаних із здійсненням 
банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами 
ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).

6. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство.

7. Про зміну найменування Товариства. 
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зміною типу 

Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відпо-
відність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту 
Товариства у новій редакції.

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Скасування 
внутрішніх положень Товариства.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необ-
хідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для 
представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право 
участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань про-
екту порядку денного та порядку денного, можна ознайомитись осо-
бисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кремен-
чук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати 
проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення поза-
чергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними докумен-
тами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку 
загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Ва-
лерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двад-
цять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кіль-
кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту 
питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу 
органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, 
місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: 
www.pfb.com.ua

Голова Правління  О.В. Васильченко

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФОСАГРО-УКРАЇНА» 

(ТОВ «ФОСАГРО-УКРАЇНА») в порядку ч.1 ст.64 Закону України «Про 
акціонерні товариства» повідомляє про намір придбати акції Приват-
ного акціонерного товариства «Полонське підприємство «Агрохім» (міс-
цезнаходження: м. Полонне Хмельницької області, вул. Залізнич-
на, буд. 131, код ЄДРПОУ 05491385, надалі «Товариство») у кількості, 
що за наслідками такого придбання становитиме 10 і більше відсотків 
простих акцій Товариства, а саме 2 560 703 (два мільйони п’ятсот шіст-
десят тисяч сімсот три) прості іменні акції Товариства, що складає 
75,541061% від загальної кількості розміщених акцій Товариства.

На даний момент акціями Товариства ТОВ «ФОСАГРО-УКРАЇНА» та/
або його афілійовані особи не володіють.

Генеральний директор  
ТОВ «ФОСАГРО-УКРАЇНА»  Д.Б. чверткін
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ПРОСПЕКТ
емісії облігацій

ТОВАРИСТВА З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНИй 
ОПТОВИй РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА «ФУДЦЕНТР»,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан:
1 Загальна інформація про Емітента 
1) повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА «ФУДЦЕНТР»

2) скорочене найменування (за наявності): ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР»
3) код за ЄДРПОУ: 32960109
4) місцезнаходження: 02002, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, БУДИНОК 64
5) засоби зв’язку: телефон + 38 044 517-23-22
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну 

реєстрацію емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центральний оптовий ринок 
продовольства «ФУДЦЕНТР» (надалі – Емітент) зареєстровано Дніпров-
ською районною в місті Києві державною адміністрацією, про що зроблено 
запис за №10671200000006356. Дата державної реєстрації Емітента: 
24.06.2004 року.

7) предмет і мета діяльності:
Витяг зі Статуту Емітента: 
«….
СТАТТЯ 2
мЕТА ТА ПРЕДмЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1 Мета. Мета Товариства полягає в здійсненні господарської діяльності 
для отримання прибутку.
2.2 Для досягнення основної мети Товариство має право здійснювати всі 
види діяльності, що дозволені законодавством України, та, без обмеження 
будь-чого з викладеного нижче, Товариство має право здійснювати 
(наскільки це дозволено чинним законодавством України):
• операції з нерухомістю, купівля-продаж, надання в оренду та суборенду, 
а також орендування рухомого та нерухомого майна, включаючи квартири, 
будівлі, офіси, тощо;
• операції з власним нерухомим майном;
• операції з нерухомістю для третіх осіб;
• оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;
• оптова та роздрібна торгівля промисловими товарами;
• оптова та роздрібна торгівля непромисловою групою товарів;
• оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими 
добавками;
• оптова та роздрібна торгівля кавою;
• оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;
• оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
• оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
• оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії, парфюмер-
но- косметичними виробами, товарами побутової хімії;
• організація відпочинку та розваг для громадян;
• організація громадського харчування;
• організація та діяльність барів, ресторанів, кафе;
• громадське харчування по реалізації продуктів харчування та харчових 
добавок;
• оптова та роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійними пристроями 
та програмним забезпеченням;
• оптова та роздрібна торгівля оргтехнікою;
• оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
• торгівля і виробництво всіх видів друкарських фарб, лаків, фарбуючих 
матеріалів та фарб, а також усіх видів продукції для поліграфічної індустрії, 
включаючи виготовлення графічної та книжкової продукції;
• створення та придбання засобів, технологій та устаткування для технічного 
переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка і впровадження 
винаходів «ноу- хау», розробка, виготовлення та реалізація експерименталь-
ного устаткування та обладнання, екологічних програм тощо;
• створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної 
техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів 
вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
• закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, 
агропромислової та господарської продукції;
• торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, 
комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
• оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами, обладнанням, 
приладами, інструментами;
• торгівля по каталогах, посилочна торгівля;
• закупівля, реалізація, комісійна, комерційна та роздрібна торгівля 
нафтопродуктами /бензином, дизпаливом, паливно-мастильними 
матеріалами/;
• створення оздоровчих центрів з надання косметичних, перукарських, 
спортивно- оздоровчих послуг;
• створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин; автосервіс;
• створення мережі автозаправних станцій; надання послуг, пов’язаних з 
обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів;

• створення, організація та проведення на телебаченні, радіо та в інших 
засобах масової інформації вікторин, лотерей, шоу та інших заходів з 
використанням сучасних засобів зв’язку та засобів інтерактивної 
комунікації;
• надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських 
послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по 
експорту-імпорту;
• організація курсів по професійному навчанню, підвищенню кваліфікації, 
професійній переорієнтації;
• надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа 
державного зразка;
• участь у розробленні довготермінових прогнозів і цільових комплексних 
науково- технічних, економічних та екологічних програм розвитку 
сільського господарства;
• надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 
транспортом;
• надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним 
транспортом;
• надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом;
• виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, 
організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
• інформаційні послуги;
• організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, 
конкурсів, концертів а також заходів по зв'язках з громадськістю та 
співвітчизниками за кордоном;
• організація та виробництво теле- і радіопрограм, включаючи придбання 
власного ефірного часу;
• організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео 
та кінопродукції;
• перекладацькі послуги як усно, так і письмово;
• видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
• виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
• виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного 
каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного 
каміння;
• заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і 
чорних металів;
• збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння;
• вирубка, заготовка і переробка деревини;
• використання земельних угідь та недр, придбання розробка, використан-
ня природних угідь;
• збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
• будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, 
зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж 
інженерних і транспортних мереж);
• проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також 
наступна експлуатація об’єктів промислового, сільськогосподарського, 
громадського, культурно-побутового та інших призначень, виконання 
функцій замовника та генерального підрядчика;
• інженерні вишукування (інженерно-геологічні вишукування, інженерно-
гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, 
спеціальні види вишукувань);
• проектні роботи (розроблення містобудівельної документації, архітектур-
не
проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування 
інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, 
технологічне проектування);
• будівельно-монтажні роботи (підготовчі, земляні роботи, улаштування 
основ і будівництво фундаментів, спеціальні роботи у ґрунтах, зведення 
несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, роботи з 
улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з 
улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи з захисту конструкцій, 
устаткування та мереж, роботи з опорядження конструкцій та устаткування, 
роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, 
монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, роботи 
з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд;
• інжинірингові роботи та послуги у будівництві (функції генерального 
розробника, підрядчика, обстеження будівель, споруд і мереж);
• будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних 
закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, 
житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, 
включаючи цеглу, облицювальну плитку, видобуток та обробку мармуру та 
граніту;
• технічне оснащення механізмів, обладнання, будівельних конструкцій та 
інженерних комунікацій;

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЦЕНТРАЛЬНИй ОПТОВИй РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА «ФУДЦЕНТР»
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• виробництво та реалізація будівельних матеріалів, розробка і впрова-
дження будівельних технологій;
• деревообробне виробництво та реалізація його продукції, переробка 
деревини, виготовлення, закупівля та реалізація пиломатеріалів, меблів та 
інших виробів з деревини.
• розробка і постачання програмного забезпечення, в тому числі проекту-
вання, розробка, постачання і документування готового програмного 
забезпечення індивідуального і загального користування, вироблення 
програм на замовлення користувачів;
• ремонт, запуск в експлуатацію (пусконалагоджувальні роботи) і комплек-
сне централізоване обслуговування технічних і програмних засобів 
обчислювальної техніки та автоматизованих систем, комп'ютерної й іншої 
організаційної техніки, електронної апаратури;
• діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консульту-
вання з питань комерційної діяльності та управління;
• надання консультаційних послуг у сфері торгівельного фінансування за 
експортно- імпортними операціями суб’єктів підприємницької діяльності 
України;
• управлінське консультування, підготовка фахівців у галузі підприємниць-
кої діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
• розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;
• аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, 
економіко- аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, 
розробка та реалізація макро- мікроекономічних моделей розвитку 
підприємств та регіонів;
• інвестиційна діяльність;
• маркетингові дослідження, розробка проектів реструктуризації підпри-
ємств;
• підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств 
і організацій;
• проведення маркетингових, соціологічних досліджень, рейтингів, 
створення та розміщення;
• розробка бізнес-планів;
• видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
• випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
• випуск та реалізація рекламної та поліграфічної продукції;
• надання всіх видів поліграфічних послуг;
• випуск друкованої продукції, в тому числі книг, журналів, газет, буклетів, 
плакатів, календарів, брошур, листівок, наклейок тощо;
• комерційне посередництво, агентські послуги, діяльність агентств 
нерухомості, представницькі послуги та будь-яка інша посередницька 
діяльність.
• інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
2.3 Ліцензія. Діяльність, яка, відповідно до законодавства України, вимагає 
отримання ліцензії або дозволу, проводиться після отримання відповідної 
ліцензії або дозволу.
2.4 Необмеження вищенаведеним переліком. Перелік видів діяльності 
Товариства, наведений вище у Розділі 2.2. ніяким чином не повинен 
тлумачитися як такий, що обмежує Товариство щодо проведення 
будь-якого виду підприємницької діяльності, яка особливим чином не 
заборонена законодавством України. Учасники можуть розширювати 
діяльність Товариства таким чином, який може бути потрібним час від  
часу. »

8) перелік засновників Емітента:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАТУС», код ЄДРПОУ 
25290983
2) Чабан Світлана Анатоліївна, ідентифікаційний номер 2638020504

9) структура управління емітентом (органи управління емітентом, 
порядок їх формування та компетенція згідно з установчими 
документами емітента):
Витяг зі Статуту Емітента: 
«…..
СТАТТЯ 7
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УчАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
7.1. Загальні Збори Учасників. Загальні Збори Учасників є вищим органом 
Товариства.
7.2. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників відносяться такі 
дії:
(a) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження 
його планів та звітів про їх виконання;
(b) внесення змін і доповнень до Статуту та зміна розміру статутного 
капіталу;
(c) обрання та відкликання Директора та членів Ревізійної комісії;
(d) визначення форм контролю за діяльністю Директора, створення та 
визначення повноважень відповідних контролюючих органів;
(е) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи 
його дочірні підприємства та відокремлені підрозділи, затвердження звітів 
та висновків ревізійної комісії, прийняття рішення щодо порядку утворення, 
розміру та порядку використання фондів Товариства, порядку розподілу 
прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку 
покриття збитків; затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів;
(f) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, 
представництв, інших відокремлених підрозділів та затвердження їхніх 
статутів та положень;
(g) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності 
посадових осіб органів управління Товариства;

(h) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів 
Товариства;
(і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
(j) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства, 
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
(к) виключення Учасника із Товариства;
(l) прийняття рішення про іпотеку, заставу, заклад або будь-яке інше 
обтяження будь-якого майна Товариства;
(m) прийняття рішення про заснування Товариством інших юридичних осіб;
(n) прийняття рішення про реєстрацію та купівлю товарних знаків;
(о) прийняття рішень про купівлю або продаж акцій;
(р) випуск Товариством векселів або будь-яких цінних паперів;
(q) надання Товариством будь-яких поручительств, порук, гарантій тощо;
(r) звільнення та призначення членів виконавчих органів Товариства та 
вирішення питань, що стосуються формування заробітної плати;
(S) надання попередньої згоди на початок будь-яких судових справ та 
процесів;
(t) надання згоди на укладення Товариством будь-яких договорів та 
правочинів на суму, що перевищує 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок;
(u) надання згоди на придбання та відчуження Товариством майнових прав 
(в тому числі корпоративних прав, права вимоги, права оренди, а також на 
відмову Товариства від будь-яких майнових прав, в тому числі права на 
нерухоме майно.
(v) надання згоди Учаснику Товариства на оплатну чи безоплатну передачу 
належної йому частки у статутному капіталі Товариства третім особам та/
або передачу частки у заставу.
7.3. Рішення по всім питанням, викладених в пункті 7.2. цього Статуту 
приймаються голосуванням «за» не менш ніж 90% від загальної кількості 
голосів Учасників Товариства.
7.4. Одна частка в Статутному капіталі дає право одного голосу у Загальних 
Зборах Учасників. Загальні Збори Учасників вважаються правомочними, 
якщо в них беруть участь Учасники або їх представники, які володіють в 
сукупності не менш ніж 90% загальної кількості голосів Учасників Товари-
ства.Учасники Загальних зборів реєструються з зазначенням кількості 
голосів, що мають. Цей перелік затверджується Головою та секретарем 
зборів або Директором Товариства.Представники допускаються до участі, 
якщо вони надають нотаріально посвідчені довіреності.
7.5. Чергові засідання Загальних Зборів Учасників проводяться не рідше 
двох разів на фінансовий рік. Перше чергове засідання будь-якого 
фінансового року проводиться не пізніше 30 березня наступного року. 
Чергові засідання Загальних Зборів Учасників можуть проводитися в 
Україні та в інших країнах, як це визначається Загальними Зборами 
Учасників.
7.6.Крім чергових Загальних Зборів Учасників можуть проводитися 
Позачергові Загальні Збори Учасників. Позачергові Загальні Збори 
Учасників можуть скликатися Директором Товариства або будь-яким 
Учасником, який володіє більш ніж 20% всіх голосів, за умови надання 
повідомлення відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.
7.7. Письмове повідомлення (далі за текстом - «Повідомлення») про будь-які 
Загальні Збори Учасників надсилається Директором або, якщо Директор не 
виконує вимогу про надіслання письмового повідомлення, Учасником, який 
вимагає скликання Загальних Зборів Учасників, всім Учасникам не менше 
ніж за 30 днів до Загальних Зборів Учасників. Повідомлення надсилаються 
та вручаються відповідно до Статті 14 цього Статуту. Повідомлення повинно 
містити час, дату та місце проведення Зборів, а також порядок денний, що 
пропонується. Інформаційно-підготовчі матеріали, достатні для надання 
можливості Учаснику обізнано визначити свою позицію з питання чи питань по 
суті таких зборів, мають бути надані кожному Учаснику не менше ніж за 7 (сім) 
днів до таких Загальних Зборів Учасників.
7.8. Будь-який Учасник має право пропонувати внести зміни чи доповнити 
запропонований порядок денний Загальних Зборів Учасників не пізніше ніж 
за 25 днів до Загальних Зборів Учасників. Змінений чи доповнений порядок 
денний повинен бути доведений до всіх Учасників.
7.9. На Загальних Зборах Учасників не дозволяється вирішення питань, не 
включених до порядку денного окрім випадків, коли на Загальних зборах 
присутні всі Учасники Товариства.
7.10. За письмовою згодою всіх учасників, засвідченою у протоколі 
загальних зборів учасників, чергові та позачергові загальні збори учасників 
Товариства можуть проводитись при недотриманні строків, установлених 
даним Статутом, якщо всі учасники підтверджують, що вони своєчасно 
повідомлені про дату, час та місце їх проведення, їх порядок денний, і що 
часу до зборів їм достатньо для підготовки до їх участі.
7.11. Загальні Збори Учасників можуть приймати рішення про делегування 
частини своїх повноважень Директору, окрім питань, віднесених законом 
до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.
СТАТТЯ 8
ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
8.1. Директор Товариства: є виконавчим органом Товариства, який 
обирається та відкликається Загальними Зборами Учасників. Директор 
здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та приймає рішення 
з будь-якого питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які, 
відповідно до чинного законодавства, цього Статуту чи рішень Загальних 
Зборів Учасників Товариства віднесені до компетенції Загальних Зборів 
Учасників чи до повноважень інших органів Товариства. Директор, з 
урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, цим 
Статутом та Загальними Зборами Учасників Товариства: 
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(a) підписує фінансові документи від імені Товариства;
(b) без доручення діє від імені Товариства, репрезентує його у всіх устано-
вах, підприємствах і організаціях, органах державної влади та місцевого 
самоврядування;
(c) видає доучення, відкриває рахунки в установах банків;
(d) приймає рішення про укладання договорів з банками;
(e) самостійно та виключно в інтересах Товариства, з урахуванням обме-
жень, визначених цим Статутом, законодавством чи Загальними Зборами 
Учасників, укладає договори та інші правочини від імені Товариства;
(f) затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади спів-
робітників, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;
(g) затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
(h) затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами 
і філіями Товариства;
(i) приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосо-
вує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
(j) подає на затвердження Загальних Зборів Учасників Товариства річний 
звіт та баланс Товариства;
(k) забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства;
(l) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
(m) приймає рішення з особливо важливих питань господарської діяльності 
Товариства, за попереднім погодженням Загальних Зборів Учасників;
(n) підписує внутрішні документи та акти Товариства;
(o) розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходів, що є необхідни-
ми для вирішення його завдань за погодженням з Учасниками;
(p) здійснює інші дії, спрямовані на досягнення цілей Товариства в межах 
його компетенції.
8.2. Директор не має права без попередньої згоди Загальних зборів Учасни-
ків Товариства вчиняти правочини (укладати угоди, договори) на суму, що 
перевищує 3000,00 (три тисячі) гривень, а також вчиняти будь-які юридичні 
дії щодо відмови та/або припинення будь-яких майнових прав Товариства, в 
тому числі і прав користування землею, надрами та іншими природними 
ресурсами; видавати доручення та/або довіреності на представництво то-
вариства третіми особами; вчиняти правочини спрямовані на відчуження 
нерухомого майна Товариства, передання його в іпотеку, заставу, оренду; 
вчиняти правочини щодо отримання кредиту Товариством в тому числі 
пов’язані з поручительством Товариства перед іншими особами Така згода 
повинна бути підтверджена письмово і оформлена протоколом Загальних 
зборів Учасників Товариства.
8.3. Директор не має права без попередньої згоди Загальних зборів Учасни-
ків Товариства видавати доручення на укладання будь-яких договорів, вка-
заних у п. 8.2. вище. Така згода повинна бути підтверджена письмово і 
оформлена протоколом Загальних зборів Учасників Товариства.
8.4. Директор Товариства зобов’язаний на вимогу Учасника, протягом семи ро-
бочих днів, від дня наступного за днем пред’явлення до нього такої вимоги, 
надати Учаснику будь-які, без винятку, оригінали документів, що стосуються 
фінансово-господарської діяльності, укладені договори, оригінали статутних та 
інших правовстановлюючих документів, документи внутрішнього діловодства 
Товариства тощо, документи фінансової, податкової та бухгалтерської звітнос-
ті, документи первинного бухгалтерського обліку (включаючи всі бухгалтерські 
регістри), забезпечити Учаснику безперешкодний доступ до комп’ютерної ме-
режі товариства, електронної системи бухгалтерського обліку тощо.
8.5. Ознайомлення Учасником (його представником) з такими документами 
здійснюється в приміщеннях Товариства за вказаною в цьому Статуті адре-
сою в робочі дні з 9-00 год. до 18-00 год. На вимогу Учасника, Директор, того 
ж дня, зобов’язаний виготовити чи забезпечити можливість виготовити копії 
зазначених документів, які Учасник може безперешкодно винести за межі 
території Товариства.
8.6. Директор зобов’язаний негайно забезпечувати вільний доступ та пере-
сування Учасника (його представників) по території Товариства та його 
структурних підрозділів, до всіх, без винятку, будівель, споруд, приміщень, 
технологічного обладнання, транспортних засобів тощо Товариства.
8.7. Директор відкликається з посади та обирається на посаду Загальними 
Зборами Учасників Товариства. Положення цього Статуту поширюються на 
особу, незалежно від того, на який термін вона обрана (призначена) на по-
саду директора (в т.ч. – виконуючий обов’язки, тимчасово виконуючий 
обов’язки тощо).
8.8. Директор відповідає за заподіяну ним Товариству шкоду (збитки) відпо-
відно до чинного законодавства України.
СТАТТЯ 9
РЕВІЗІйНА КОмІСІЯ
9.1. Ревізійна Комісія. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю 
здійснюється Ревізійної Комісією Товариства (далі за текстом - «Ревізійна ко-
місія») чи іншим органом, визначеним Загальними Зборами Учасників. Реві-
зійна Комісія створюється за рішенням Загальних Зборів Учасників і якщо 
таке створення є необхідним у відповідності до чинного законодавства.
9.2. Ревізійна Комісія складається з трьох осіб, що обираються Загальними 
Зборами Учасників. Голова Ревізійної Комісії обирається Загальними Збо-
рами Учасників з числа членів Ревізійної Комісії. Кожний член Ревізійної 
Комісії, включно з Головою, буде мати один голос у прийнятті рішень Ревізій-
ної Комісії. Усі рішення Ревізійної Комісії будуть прийматися голосуванням 
«за» більшості членів Ревізійної Комісії, присутніх на засіданні особисто або 
через представника за нотаріальною довіреністю. Рішення Ревізійної Комісії 
підписуються її Головою. Жодне рішення не потребує одностайного голосу-
вання всіх членів Ревізійної Комісії при його прийнятті. Засідання Ревізійної 
комісії є повноважним за умови присутності на ньому усіх її членів.

9.3. Перевірки фінансової та господарської діяльності Директора 
здійснюються Ревізійною Комісією на вимогу Загальних Зборів Учасників. 
Ревізійна Комісія має право вимагати, щоб будь-які посадові особи 
Товариства надавали будь-які відповідні та необхідні матеріали, бухгалтер-
ські документи та інші документи, а також особисті пояснення.
9.4. Ревізійна Комісія звітує Загальним Зборам Учасників Товариства про 
результати своїх перевірок.
9.5. Перевірки не повинні заважати звичайному здійсненню господарської 
діяльності Товариства.
9.6. Директор Товариства не може бути членом Ревізійної Комісії.

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, 
виробничого 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:
Повна назва посади – Директор; дата призначення: 27.06.2017 р. 
Прізвище, ім’я та по батькові - Миндра Лариса Вікторівна
Рік народження – 1970 рік
Освіта – вища
Кваліфікація – філолог
Виробничий стаж – 26 років
Стаж роботи на даній посаді – 1 місяць 
Основне місце роботи – ТОВ «Менеджмент-Колсалтинг-Київ»
Посада, яку займає особа на основному місці роботи – Директор
голова та члени наглядової ради (за наявності):
Голова та члени наглядової ради не передбачені Статутом Емітента та не 
обирались.
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)
Ревізор або голова та члени ревізійної комісії не обирались.
корпоративний секретар (за наявності)
Корпоративний секрктар Статутом та штатним розкладом Емітента не 
передбачені та не обирались. 
головний бухгалтер (за наявності) 
Головний бухгалтер відсутній. 

11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального 
виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу, за останній квартал та завершений 
фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи
Посада Середньомісячна заробітна 

плата за ІІ квіртал 2017 рік, грн.
Середньомісячна заробітна 

плата за 2016 рік, грн.
Директор 3200 ,00 1500,00 грн.

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

публічне розміщення облігацій
Станом на 07 серпня 2017 року статутний капітал Емітента становить  
30 620 500,00 гривень (Тридцять мільйонів шістсот двадцять тисяч п’ятсот 
гривень 00 коп.) 

2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у 
власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для 
емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)
Директор Миндра Лариса Вікторівна часткою у статутному капіталі 
Емітента не володіє. 

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що 
перевищує 10 %
Громадянин України Маркович Олег Миколайович володіє часткою у 
розмірі 30 600 000,00 (тридцять мільйонів шістсот тисяч) гривень  
00 копійок, що складає 99,933% статутного капіталу Емітента. 

4) розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує 
даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій
Станом на 30.06.2017 р. власний капітал Емітента становить 2 481 000 
гривень (два мільйона чотириста вісімдесят одна тисяча гривень 00 коп.). 

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 відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості 
облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, 
форми випуску, форми існування
Емітент емісію облігацій здійснює вперше. 

2) відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються 
цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)
Емітент емісію цінних паперів здійснює вперше. 

3) відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації 
емітента
Емітент емісію облігацій здійснює вперше. 

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 30.06.2017 р. численність штатних працівників Емітента склала 
3(три) особи. 

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів 
діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії
Емітент не проводить діяльності, що потребує одержання ліцензій 
(дозволів).
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3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що 
передував 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, 
здійснює) Емітента станом на 30.06.2017 року складає 0 грн.00 коп. 
Основним видом діяльності ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР» є торгівельна 
дільність, імпорт продуктів харчування та їх дистрибуція, оптова торгівля, 
експлуатація нерухомого майна, оренда та суборенда, а з 2017 року 
основним видом дільності є підготовка реалізації проекту створення 
головного продуктового ринку м. Києва.
ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяль-
ність Емітент
Емітент здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі сільськогоспо-
дарської продукції та продуктів харчування. 
Ринками збуту послуг Емітента є м. Київ, Київська область та інші регіони 
та обласні центри України.
Середньорічний темп приросту виробництва валової продукції сільського 
господарства в Україні складає 2,1% (дані державної статистики за 2016 р). 
Все це створює умови для дінамичного розвитку сучасних торгових 
майданчиків, які скорочують шлях від виробника в селах до кінцевого 
споживача в великих містах.
На сьогоднішній день є потреба створення нового формату ринку для 
професійних операторів: гуртовики, хорека, домогосподарства з великими 
покупками, дрібні переробники, виробники та офіси. Головною відмінністю 
від існуючих форматів являється: зручне місце розташування, якісне 
обслуговування цільової аудиторії, сучасний дизайн, широкий спектр 
додаткових послуг (доставка, мерчендайзинг, клінінг і т.д.).
Станом на сьогодні, покупці вимушені шукати товар в різних місця по 
всьому Києву. Об’єднання всіх категорій товару в одному місці очікується 
ринком, що дасть можливість збільшити конкурентоспроможність клієнтів, 
а також, купувати якісний товар за ринкову ціну без незрозумілих націнок.
Для фермерів та селян це дасть можливість продажу свого товару 
напряму цільовим покупцям без участі торгівельних мереж та інших 
посередників. Для цільових клієнтів – це буде зручний майданчик в центрі 
міста зі зручним асортиментом та нізькими цінами. Для міста – це великий 
інфраструктурний проект з новими робочими місцями, сучасним форма-
том, гарним сервісом на рівні кращих європейских торгівельних майданчи-
ків.
обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента
Станом на 30.06.2017 року Емітент не здійснював інвестиційну діяльність.
стратегію досліджень та розробок
Власні наукові дослідження та розробки Емітентом не проводилися.
основних конкурентів Емітента
Ринок «ФудЦентр» - це новий для Києва сучасний формат торгівлі. Схожий 
формат представляють у Києві ринок «Столичний», у Львові - ринок 
«Шувар», в Харкові – переобладнаний Сумський ринок. 
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, 
корпораціях, інших об’єднаннях підприємств
Емітент не приймає участі в асоціаціях, консорціумах, концернах, 
корпораціях, інших об’єднаннях підприємств.
відомості про філії та представництва емітента
Емітент не має філій та представництв.

4) відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія 
емітента (крім банків)):
які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення 
облігацій: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання 
правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним 
кредитним правочином; 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 стосують-
ся виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним 
кредитним правочином
Емітент не укладав кредитних правочинів станом на 07 серпня 2017 рік.
які не були виконані: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання 
правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним 
кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним 
кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок 
виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення 
зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія 
погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та 
припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином
Емітент не укладав кредитних правочинів станом на 07 серпня 2017 рік.

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента. Серед потенційних 
факторів ризику варто відзначити зовнішні фактори, які знаходяться поза 
межами впливу Емітента. До таких можуть відноситись обмежувальні 
заходи державної політики, не прогнозовані коливання та нестабільність на 
фінансових ринках, кліматичні зміни, зростання цін на енергоносії.
З метою мінімізації ризиків, в Емітента функціонує система ризик – ме-
неджменту, яка виявляє та розробляє рекомендації щодо управління та 
запобігання ризиків. Також мають вплив і інші форс-мажорні обставини, які 
можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства України; 
можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави; 
відтік клієнтів, маркетингові похибки.

ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР» використовує наступні методи управління 
ризиками: 
1) методи уникнення ризиків: відмова від співпраці з ненадійними 
клієнтами, ретельний аналіз та перевірка потенційних клієнтів усіма 
доступними методами;
2) методи диверсифікації ризиків;
3) методи компенсації ризиків: в разі необхідності страхування фінансових 
ризиків неповернення коштів від дебітора або клієнта; стратегічне 
планування діяльності, яке дозволяє передбачати появу «вузьких» місць, 
наперед ідентифікувати джерела ризиків; прогнозування зовнішнього 
середовища, тобто періодична розробка сценаріїв розвитку та оцінка 
майбутнього стану середовища господарювання як власного так і 
потенційних і діючих клієнтів, прогнозування поведінки партнерів та дій 
конкурентів, макроекономічне прогнозування; моніторинг нормативно-
правового середовища. Отримані дані дозволяють відстежувати тенденції, 
дадуть час для підготовки до нормативних нововведень, дадуть можли-
вість прийняти відповідні заходи для компенсації можливих втрат; 
навчання персоналу та його інструктування.

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
Створення головного продуктового ринку столиці і всієї України, який 
змінить підхід в галузі для підприємців і дасть змогу купувати покупцеві 
якісний товар за ринкову ціну без незрозумілих націнок.
Головною метою є - дати підприємцям та виробникам якісне місце, в першу 
черу технологічне по всім сучасним нормам і правилам, площадку де 
можна буде поділитися інформацією про свій продукт та дізнатися про 
новинки ринку, конкурентів, провести зустрічі та виставки, тобто створити 
не просто ринок, а живий організм товарообороту та соціуму в середині 
цієї структури.
Покупцям:
-Дати можливість купувати якісні продукти в комфортних умовах
-Конкурентноспроможна ціна за якісний продукт
Продавцям :
- Якісне місце продажу товарів
- Чесна конкуренція
- Допомога і підтримка в розвитку бізнесу
Переваги створення головного продуктового ринку столиці і всієї України
- концентрація нішового покупця, оптові покупці для малих і середніх 
магазинів, ресторани, роздрібні покупці;
- зосередження на ринку самих якісних виробників та імпортерів;
- правильно організоване робоче місце та цілісна концепція ринку;
- широкий асортимент товарів всіх групп;
- прямі контакти з виробниками та оптовими покупцями;
- концепція ринок-виставка;
- контроль цін та якості товарів на ринку;
- є цілісна ідея створення чесності на ринку без хабарів і взяток;
- допомога адміністрацією ринку в розвитку кожного орендаря і підприємця;
- швидка реалізація товару, завдяки великому потоку покуців;
- стабільність розвитку ринку;
- чітко прописані обов’язки та норми;
- унікальність ринку на території України.

7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж  
10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні 
підприємства
Емітент не володіє часткою статутного кпіталу інших юридичних осіб. 

8) відомості про провадження у справі про банкрутство або про 
застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті 
реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що 
передували року здійснення розміщення облігацій
Провадженння у справі про банкрутство та про застосування санації до 
Емітента протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення 
облігацій, не здійснювались. 

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, 
тис. грн.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2017 року

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду

На 
кінець 

звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
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Інвестиційна нерухомість 1015
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
 Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
 Первісна вартість довгострокових біологічних 
активів

1021

 Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030

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

1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом i 1095
ii. Оборотні активи
Запаси 1100 21 21
Виробничі запаси 1101 21 21
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 2460 2460

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом ii 1195 2481 2481
iii. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200

Баланс 1300 2481 2481

Пасив Код
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду

На 
кінець 

звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21 30621
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2460 2460
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( 30600 )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом i 1495 2481 2481
ii. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом ii 1595
iІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690
Усього за розділом iІІ 1695
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800

Баланс 1900 2481 2481

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2017 року

Форма N 2     Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звіт-
ний 
пері-
од

За анало-
гічний пе-
ріод попе-
реднього 

року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 3000

Чисті зароблені страхові премії 2010
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( ) ( )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 3000
збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих зобов'язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 ( ) ( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 3000
збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -540
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305

чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 2460
збиток 2355 ( ) ( )



№219, 17 листопада 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

95

ii. СУКУПНИй ДОХІД

Стаття Код 
рядка

За 
звіт-
ний 

період

За 
аналогіч-

ний період 
попере-
днього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415

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

2455

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

2465 2460

iii. ЕЛЕмЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 46
Витрати на оплату праці 2505 86
Відрахування на соціальні заходи 2510 19
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520 8
Разом 2550 159

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй
Стаття Код 

рядка
За 

звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за І півріччя 2017 року

Форма N3  Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звіт-
ний 
пері-
од

За 
аналогіч-

ний період 
попере-
днього 
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів 
на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 
пені)

3035

Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення 
позик

3055

Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( ) ( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
прибуток

3116 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
додану вартість

3117 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів

3118 ( ) ( )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик

3155 ( ) ( )

Інші витрачання 3190 ( ) ( )
чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
ii. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці

3280 ( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
iii. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310

Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( )
чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
1 2 3 4
чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Звіт про власний капітал
за І півріччя 2017 року

Форма N4   Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код 
ряд-
ка

За
ре

єс
тр

ов
ан

ий
 

ка
пі

та
л

Ка
пі

та
л 

у 
до

оц
ін

ка
х

Д
од

ат
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ви
й 

ка
пі

та
л

Ре
зе

рв
ни

й 
ка

пі
та

л
Н

ер
оз

по
ді

ле
ни

й 
пр

иб
ут

ок
 (н

еп
ок

ри
-

ти
й 

зб
ит

ок
)

Н
ео

пл
ач

ен
ий

 к
ап

іт
ал

В
ил

уч
ен

ий
 к

ап
іт

ал

В
сь

ог
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 4000 21 2460 2481
на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на 
початок року

4095 21 2460 2481

чистий прибуток (збиток) 
за звітний період

4100
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Інший сукупний дохід за 
звітний період

4110

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові 
різниці

4113

частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервно-
го капіталу

4210

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення

4225

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості 
з капіталу

4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених 
акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених 
акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної 
вартості акцій

4280

Інші зміни в капіталі 4290
Інші зміни в капіталі 4291
Разом змін у капіталі 4295 30600 -30600
Залишок 4300 3061 2460 -30600 2481

ПРИмІТКИ ДО РІчНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за І півріччя 2017 року 

 Форма №5                                                                  Код ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи 

Групи
нематеріальних активів

Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік

Н
ар

ах
о-

ва
но

 
ам

ор
ти

за
ці

ї з
а 

рі
к

Вт
ра

ти
 в

ід
 

зм
ен

-ш
ен

ня
 

ко
ри

сн
ос

ті
 з

а 
рі

к

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

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

010

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

040

Авторське право та суміжні з 
ним права

050

060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090
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

Ко
д 

ря
дк

а

Залишок на 
початок року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к

Переоцін-
ка (дооцін-

ка +, 
уцінка -)

Ви-
було 
за рік

Вибуло за рік

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї 

за
 р

ік
Вт

ра
ти

  В
ід

 з
м

ен
ш

ен
ня

 
ко

ри
сн

ос
ті

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

Одержані за 
фінансовою 

орендою 

Передані в 
оперативну 

оренду
первісної 
(переоці-

неної) 
вартос-

тісті

зносу

первісної 
(переоці-

неної) 
вартос-

тісті

зно-
су

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110

Будинки, споруди та переда-
вальні пристрої

120

Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150

Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

Природні ресурси 220
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ІІІ. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код 

рядка
За 
рік 

На кінець 
року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340
Із рядка 340 
графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ______

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) ______

ІV. Доходи і витрати 
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Дохо-
ди

Витра-
ти

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об’єктів житлового-комунального і 
соціально-культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х
Непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиці-
ями в:
Асоційовані підприємства 500

Дочірні підприємства 510
Спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 Х
Проценти 540 Х
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
Результати оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х
Інші доходи і витрати 630
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товара-
ми, роботами, послугами)

(631)__________

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з
пов’язаними сторонами (632)__________%
Із рядків 540 -560 графа 4 фінансові витрати, уключені до 
собівартості активів

(633)__________

iV. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Готівка 640
Поточний рахунок у банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, вико-
ристання яких обмежено (691) ______________________________________

Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні 
активи

250

Разом 260
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)- 
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)- 

Vii. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів
Код 
ряд-
ка

Зали-
шок на 
поча-
ток 

року

Збільшення за 
звітний рік Вико-

ристано 
у звітно-
му році

Створено 
невикорис-
тану суму у 

звітному 
році 

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
враховано при оцінці 

забезпечення

Зали-
шок на 
кінець 
року

Нарахова-
но 

(створено) 

Додаткові 
відраху-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
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
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

Viii. Запаси

Найменування показника
Код
ряд-
ка

Балан-
сова 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої 
вартості 

реалізації *

уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810
вироби 820
Паливо 830
Тара і тарні матеріали 840
Будівельні матеріали 850
Запасні частини 860
Матеріали сільськогосподарського призначення 870
Поточні біологічні активи 880 21

Малоцінні та швидкозношувані предмети 890
Незавершене виробництво 900
Готова продукція 910
Товари 920 21
Із рядка 920 Балансова вартість запасів:
Відображених за чистою вартістю реалізації (921) ________
Переданих у переробку (922) ________
Оформлених в заставу (923)________
Переданих на комісію (924) ________
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий 
рахунок 02)

(925)________

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
запаси, призначені для продажу

(926)________

*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерсько-
го обліку 9 «Запаси»
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iX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код 
рядка

Всьо-
го на 

кінець 
року

у т.ч. за строком 
непогашення

до 12 
міся-
ців

від 12 
до 18 

місяців

від 18 до 
36 

місяців
1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги

940 2460 2460

Інша поточна дебіторська заборго-
ваність

950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) _____

Х. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
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

ХІ. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року: 1120
валова замовників 1130
валова замовникам 1140
з авансів отриманих 1150
Сума затриманих коштів на кінець року 1160

ХІІ. Податок на прибуток.
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
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
у тому числі: 1241
поточний податок на прибуток 1242
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1243
збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов'язань

1250

Відображено у складі власного капіталу - усього 1251
у тому числі: 1252
поточний податок на прибуток 1253

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 482
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
будівництво об’єктів 

1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 190
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

ХІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів
Код 
ряд-
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року

на
ді

йш
ло

 з
а 

рі
к вибуло за рік

на
ра

хо
ва

но
 

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

ви
го

ди
 в

ід
 в

ід
но

в-
ле

нн
я 

ко
ри

сн
ос

ті
залишок на 
кінець року

зали-
шок на 
початок 

року

надій-
шло за 

рік

зміни 
вартості 

за рік

ви-
було 

за 
рік

зали-
шок на 
кінець 
року

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

пер-
вісна 
вар-
тість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

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 (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних 

активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством 

обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісно-

го 
визнання

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетворен-

нями

Результат від 
первісного визнання Уцін-

ка

Вируч-
ка від 
реалі-
зації

Собі-
вар-
тість 

реалі-
зації

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реаліза-
ції

Первісного 
визнання та 
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього

1500 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )
з них: 1511 ( ) ( ) ( )
пшениця 1512 ( ) ( ) ( )
соя 1513 ( ) ( ) ( )
соняшник 1514 ( ) ( ) ( )
ріпак 1515 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1516 ( ) ( ) ( )
картопля 1517 ( ) ( ) ( )
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 року

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На 
початок 
звітного 
періоду

На 
кінець 

звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість 1015
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
 Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
 Первісна вартість довгострокових біологічних 
активів

1021

 Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030

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

1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом i 1095
ii. Оборотні активи
Запаси 1100 21 21
Виробничі запаси 1101 21 21
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 2460 2460

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом ii 1195 2481 2481
iii. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття

1200

Баланс 1300 2481 2481

Пасив Код
рядка

На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21 30621
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

1401

Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 16418
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2460 2460
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( 30600 )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом i 1495 2481 2481
ii. Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персона-
лу

1521

Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом ii 1595
iІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестрахо-
виків

1670

Інші поточні зобов'язання 1690
Усього за розділом iІІ 1695
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами,
утримуваними для продажу, та групами 
вибуття

1700

V. чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800

Баланс 1900 2481 2481

плоди (зерняткові, кісточкові) 1518 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього

1520 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього: 1531 ( ) ( ) ( )
великої рогатої худоби 1532 ( ) ( ) ( )
свиней 1533 ( ) ( ) ( )
молоко 1534 ( ) ( ) ( )
вовна 1535 ( ) ( ) ( )
яйця 1536 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи тваринництва 1538 ( ) ( ) ( )

1539 ( ) ( ) ( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи - разом

1540 ( ) ( ) ( )
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма N 2   Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За 
звіт-
ний 

період

За 
аналогіч-

ний період 
попере-
днього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 3000

Чисті зароблені страхові премії 2010
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( ) ( )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 3000
збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих зобов'язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130 ( 70 ) ( 45 )
Витрати на збут 2150 ( 245 ) ( 151 )
Інші операційні витрати 2180 ( 244 ) ( 145 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток 2190 3000
збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 3000
збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -540
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305

чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 2460
збиток 2355 ( ) ( )

ii. СУКУПНИй ДОХІД

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період 
попереднього 

року
1 2 3 4

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

2415

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

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2460

iii. ЕЛЕмЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 75 68
Витрати на оплату праці 2505 361 215
Відрахування на соціальні заходи 2510 79 47
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520 44 11
Разом 2550 559 341

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй

Стаття Код 
рядка

За 
звіт-
ний 
пері-
од

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

Форма N3    Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звіт-
ний 

період

За 
аналогіч-

ний період 
попере-
днього 
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 540
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів 
на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 
пені)

3035

Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення 
позик

3055

Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( ) ( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 540 ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
прибуток

3116 ( 540 ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
додану вартість

3117 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів

3118 ( ) ( )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14 4
ii. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці

3280 ( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
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iii. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310

Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансо-
вої оренди

3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( )
чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
1 2 3 4
чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 14
Залишок коштів на початок року 3405 4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 14

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма N4      Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

За
ре

єс
тр

ов
ан

ий
 

ка
пі

та
л

Ка
пі

та
л 

у 
до

оц
ін

ка
х

Д
од

ат
ко

ви
й 

ка
пі

та
л

Ре
зе

рв
ни

й 
ка

пі
та

л
Н

ер
оз

по
ді

ле
ни

й 
пр

иб
ут

ок
 (н

еп
ок

ри
ти

й 
зб

ит
ок

)

Н
ео

пл
ач

ен
ий

 к
ап

іт
ал

В
ил

уч
ен

ий
 к

ап
іт

ал

В
сь

ог
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 4000 21 21
на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок 
на початок року

4095 21 21

чистий прибуток (збиток) 
за звітний період

4100 2460 2460

Інший сукупний дохід за 
звітний період

4110

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові 
різниці

4113

частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервно-
го капіталу

4210

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодав-
ства

4215

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення

4225

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості 
з капіталу

4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених 
акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених 
акцій (часток)

4270

Вилучення частки в 
капіталі

4275

Зменшення номінальної 
вартості акцій

4280

Інші зміни в капіталі 4290
Інші зміни в капіталі 4291
Разом змін у капіталі 4295 2460 2460
Залишок 4300 21 2460 2481

ПРИмІТКИ ДО РІчНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2016 рік 
 Форма №5                                                                   Код ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи 

Групи
нематеріальних активів

Код 
ряд-
ка

Залишок на початок 
року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік

Н
ар

ах
о-

ва
но

 
ам

ор
ти

за
ці

ї з
а 

рі
к

Вт
ра

ти
 в

ід
 

зм
ен

-ш
ен

ня
 

ко
ри

сн
ос

ті
 з

а 
рі

к Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

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

Авторське право та суміжні з 
ним права

050

060
Інші нематеріальні 
активи

070

Разом 080
Гудвіл 090
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)- _____________________________
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ІІ. Основні засоби

Групи основних засобів

Ко
д 

ря
дк

а

Залишок на 
початок року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к

Переоцін-
ка 

(дооцінка 
+, уцінка 

-)

Ви-
було 

за 
рік

Вибуло за рік

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї 

за
 р

ік
Вт

ра
ти

  В
ід

 з
м

ен
ш

ен
ня

 
ко

ри
сн

ос
ті

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

Одержані за 
фінансовою 

орендою 

Передані в 
оперативну 

оренду
первісної 
(переоці-

неної) 
вартос-

тісті

зно-
су

первісної 
(переоці-

неної) 
вартос-

тісті

зно-
су

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120

Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150

Тварини 160
Багаторічні 
насадження

170

Інші основні 
засоби

180

Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

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

250

Разом 260
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)- 
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 
рядка

За 
рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340
Із рядка 340 
графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

ІV. Доходи і витрати 
Найменування показника Код 

рядка
Доходи Витра-

ти
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об’єктів житлового-комунального і 
соціально-культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних 
боргів

491 Х

Непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:
Асоційовані підприємства 500

Дочірні підприємства 510
Спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 Х
Проценти 540 Х
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
Результати оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х
Інші доходи і витрати 630
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 графа 4 фінансові витрати, уключені до 
собівартості активів

(633)_______

iV. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець 

року
1 2 3

Готівка 640
Поточний рахунок у банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, вико-
ристання яких обмежено (691) ________________________________
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Vii. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 
ряд-
ка

Залишок 
на 

початок 
року

Збільшення за звітний 
рік Викорис-

тано у 
звітному 

році

Створено 
невико-
ристану 
суму у 

звітному 
році 

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
враховано при оцінці 

забезпечення

Зали-
шок 
на 

кінець 
року

Нарахова-
но 

(створено) 

Додаткові 
відраху-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
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
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

Viii. Запаси

Найменування показника
Код
ряд-
ка

Балансо-
ва 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік

збільшення 
чистої вартості 

реалізації *

уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплек-
туючі 

810

вироби 820
Паливо 830
Тара і тарні матеріали 840
Будівельні матеріали 850
Запасні частини 860
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

870

Поточні біологічні активи 880 21
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

890

Незавершене виробництво 900
Готова продукція 910
Товари 920 21
Із рядка 920 Балансова вартість запасів:
Відображених за чистою вартістю реалізації (921) ______
Переданих у переробку (922) ______
Оформлених в заставу (923)______
Переданих на комісію (924) ______
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)______
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
запаси, призначені для продажу

(926)______

*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 9 «Запаси»

iX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код 
рядка

Всього 
на 

кінець 
року

у т.ч. за строком непога-
шення

до 12 
міся-
ців

від 12 до 
18 

місяців

від 18 до 
36 

місяців
1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги

940 2460 2460

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) ______
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними 
сторонами

(952) ______

Х. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
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

ХІ. Будівельні контракти 
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року: 1120
валова замовників 1130
валова замовникам 1140
з авансів отриманих 1150
Сума затриманих коштів на кінець року 1160

ХІІ. Податок на прибуток.
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 540
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
у тому числі: 1241 540
поточний податок на прибуток 1242
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1243
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1250
Відображено у складі власного капіталу - усього 1251
у тому числі: 1252
поточний податок на прибуток 1253

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
будівництво об’єктів 

1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

ХІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів
Код 
ряд-
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року

на
ді

йш
ло

 з
а 

рі
к вибуло за рік

на
ра

хо
ва

но
 

ам
ор

ти
за

ці
ї з

а 
рі

к
вт

ра
ти

 в
ід

 
зм

ен
ш

ен
ня

 
ко

ри
сн

ос
ті

ви
го

ди
 в

ід
 

ві
дн

ов
ле

нн
я 

ко
ри

сн
ос

ті

залишок на 
кінець року

зали-
шок на 
початок 

року

надій-
шло за 

рік

зміни 
вартості 

за рік

ви-
було 

за 
рік

зали-
шок на 
кінець 
року

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

пер-
вісна 
вар-
тість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

пер-
вісна 
вар-
тість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

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
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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 (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первіс-

ного 
визна-

ння

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетворен-

нями

Результат від 
первісного визнання Уцін-

ка

Вируч-
ка від 
реалі-
зації

Собі-
вар-
тість 

реалі-
зації

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 рослинництва 
- усього

1500 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )
з них: 1511 ( ) ( ) ( )
пшениця 1512 ( ) ( ) ( )
соя 1513 ( ) ( ) ( )
соняшник 1514 ( ) ( ) ( )
ріпак 1515 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1516 ( ) ( ) ( )
картопля 1517 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1518 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього

1520 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього: 1531 ( ) ( ) ( )
великої рогатої худоби 1532 ( ) ( ) ( )
свиней 1533 ( ) ( ) ( )
молоко 1534 ( ) ( ) ( )
вовна 1535 ( ) ( ) ( )
яйця 1536 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи тваринництва 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 прізви-
ще, ім’я та по батькові аудитора
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ІМОНА – АУДИТ». 
місцезнаходження або місце проживання
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37.
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: 
25.01.2016 р. – 24.09.2020 р.
реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Cвідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане 
Аудиторською палатою України, строк дії: 26.01.2001 р. - 24.09.2020 р.
2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне 

розміщення
1 Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; 

найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та 
кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими 
приймалось рішення про розміщення
Рішення про публічне розміщення облігацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬ-
СТВА «ФУДЦЕНТР» (далі – Рішення) прийнято 07 серпня 2017 року шляхом 
відкритого голосування на засіданні позачергових Загальних зборів Учасни-
ків ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР» (Протокол №01-1/08/17 від 07.08.2017року). 
«За» прийняте Рішення та його затвердження проголосували всі три Учасни-
ка, що в сукупності володіють 100% (сто відсотків) голосів на зборах Учасни-
ків Емітента або 30 620 500 гривень (Тридцять мільйонів шістсот двадцять 
тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) від Статутного капіталу Емітента. 

2 мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного 
розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)
Фінансові ресурси, залучені від публічного розміщення облігацій у розмірі 
100% коштів будуть спрямовані в повному обсязі на здійснення господар-
ської діяльності Емітента з фінансування ремонту, реконструкції, облашту-
вання торгових місць та введення в експлуатацію (запуск роботи) централь-
ного оптового ринку продовольства «ФУДЦЕНТР» на базі орендованих 
Товариством об’єктів нерухомості за адресою м. Київ, вул. Каховська, 64.

3 Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Джерелом погашення облігацій та виплати доходу є власні кошти Емітента, 
що будуть отримані від господарської діяльності, що залишаються після 
розрахунків з бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів. 

4 Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 
публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування 
і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків 
від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу 
облігацій як результату поточної господарської діяльності
Емітент зобов’язується не використовувати кошти, отримані при публічному 
розміщенні облігацій в рахунок їх оплати для формування і поповнення 
статутного капіталу, а також покриття збитків від господарської діяльності 
шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату 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 забезпечені облігації
кількість облігацій
загальна кількість облігацій - 21 000 000 (двадцять один мільйон) штук
номінальна вартість облігації
номінальна віртість однієї облігації становить 1 (одна) гривня 00 копійок
загальна номінальна вартість випуску облігацій
21 000 000,00 (двадцять один мільйон гривень 00 копійок) грн. 
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серія облігацій*
Облігації випускаються однією серією «А»
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
загальна кількість облігацій - 21 000 000 (двадцять один мільйон) штук
порядкові номери: 00 000 001 – 21 000 000 
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
21 000 000,00 ( двадцять один мільйон гривень 00 копійок) грн.

2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення 
про публічне розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання 
стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми 
боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення 
основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати 
доходу за облігаціями)
Порука щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення 
основної суми боргу.
розмір забезпечення 21 000 000,00 (двадцять один мільйон) грн.. 00 коп.
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/
гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКАБ»; 02002, м. Київ, 
вул. Каховська, 64, код ЄДРПОУ 38888987; дата реєстрації: 12.09.2013; 
місце проведення державної реєстрації: м. Київ.
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
21 330 300,00 (двадцять один мільйон триста тридцять тисяч триста) грн. 
00 коп. станом на 30.06.2017року
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ 
договір поруки)
Договір поруки №01 від 07 серпня 2017 року
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконан-
ня договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на 
яку надається гарантія, строк і порядок виконання
Відповідно до тексту укладеного між Емітентом та Поручителем договору поруки 
№01 від 07 серпня 2017 року: 
1. «Предмет Договору.
1.1. Поручитель зобов'язується у повному обсязі солідарно відповідати перед 
власниками облігацій, надалі за текстом - "Власники", у разі порушення Емітентом 
виконання зобов'язань щодо погашення (дострокового погашення) облігацій Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРО-
ДОВОЛЬСТВА «ФУДЦЕНТР» серії А у кількості 21 000 (двадцять одна тисяча) 
штук на суму 21000000 (двадцять один мільйон гривень, надалі за текстом - "Об-
лігації", які будуть випущені відповідно до умов емісії Облігацій, що затверджені 
рішенням Загальних зборів учасників Товариства з обмеженого відповідальністю 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА «ФУДЦЕНТР» про пу-
блічне розміщення облігацій «ТОВ ЦОРП «ФУДЦЕНТР» (протокол №01-1/08/17 
від 07 серпня 2017 року), надалі за текстом - "Умови емісії Облігацій", а саме:
• погашення (дострокового погашення) у порядку та строки, визначені в Проспекту 
емісії облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій. Сума поруки скла-
дає 21000000 (двадцять один мільйон) гривень.
1.2. Поручитель ознайомлений з Умовами емісії Облігацій та стверджує, що ніяких 
непорозумінь щодо зобов'язань Емітента за Облігаціями не має.
2. Основні положення Договору.
2.1. Поручитель зобов'язаний нести солідарну відповідальність перед Власника-
ми Облігацій у разі порушення Емітентом виконання зобов'язань, забезпечених 
порукою, у розумінні параграфа 3 глави 49 Цивільного кодексу України.
2.2. Договір поруки передбачає солідарну відповідальність Поручителя перед 
Власниками Облігацій на період, протягом якого Власники облігацій матимуть у 
власності зазначені Облігації.
2.3. Власник Облігацій набуває права вимоги до Поручителя після закінчення 5 
(п'яти) робочих днів з моменту повного або часткового невиконання Емітентом 
засвідчених Облігаціями зобов'язань перед Власником Облігацій. У разі частково-
го невиконання Емітентом своїх зобов'язань за Облігаціями щодо їх погашення 
(дострокового погашення) у порядки та строки, визначені в Проспекту емісії облі-
гацій. Власник Облігацій вправі вимагати від Поручителя виконання за Договором 
поруки лише в частині невиконаних Емітентом зобов'язань за Облігаціями. Факт 
невиконання Емітентом своїх зобов'язань за Облігаціями перед Власником Облі-
гацій повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку, з 
пред'явленням відповідного документа Поручителю (у разі невиплати номінальної 
вартості Облігацій при їх погашенні (достроково погашення) у порядку та строки, 
визначені в Проспекті емісії Облігацій, - відповідь Емітента або Центрального де-
позитарію цінних паперів, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмо-
ве звернення Власника Облігацій; У разі звернення Власника Облігацій до Пору-
чителя з вимогою про виконання зобов'язань, Власник Облігацій повинен також 
підтвердити право власності на Облігації у встановленому законодавством по-
рядку або підтвердити факт списання прав на Облігації з власного рахунку в цін-
них паперах в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах Емітента в депо-
зитарії у разі їх погашення (дострокового погашення) Емітентом.
2.4. Поручитель зобов'язаний виконати свої зобов'язання за п.1.1. цього Договору 
не пізніше ніж на 21 (двадцять перший) робочий день з дати належного звернення 
до нього Власника Облігацій (включаючи день звернення) шляхом виплати номі-
нальної вартості облігацій Власнику у відповідності до умов Проспекту на розра-
хункові рахунки власників облігацій. Зобов'язання за Облігаціями не припиняють-
ся в разі звернення Власника Облігацій до Поручителя з вимогою про виконання 
зобов'язань за вказаними Облігаціями, при цьому, у разі виконання Поручителем 
зобов'язань перед Власником Облігацій за Договором поруки, Поручитель набу-
ває всіх прав Власника Облігацій по зазначеному зобов'язанню і має право зво-
ротної вимоги до Емітента в розмірі виплачених ним сум.

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин 
контролю, укладених правочинів тощо
Між Емітентом та Поручителем відсутні відносини контролю. Між Емітентом та 
Поручителем укладено Договір оренди від 28.07.2017 р., який посвідчено приват-
ним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Позняковою С.В.; зареє-
стровано в реєстрі за №449 та Договір поруки №01 від 07 серпня 2017 року.
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що пе-
редував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випус-
ку та проспекту емісії облігацій, та 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, тис. грн.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2017 року

Форма N 1             Код за ДКУД 1801001
Актив Код 

ряд-
ка

На поча-
ток звітно-
го періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005 155
Основні засоби 1010 21782 21336
первісна вартість 1011 39034 39070
знос 1012 17252 17734
Інвестиційна нерухомість 1015
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
 Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
 Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
 Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030

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

1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом i 1095 21782 21491
ii. Оборотні активи
Запаси 1100 136 304
Виробничі запаси 1101 132 258
Незавершене виробництво 1102 42
Готова продукція 1103
Товари 1104 4 4
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 52 51

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 43 281
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 18 3
Готівка 1166 12 3
Рахунки в банках 1167 6
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
Інші оборотні активи 1190 99 105
Усього за розділом ii 1195 348 744
iii. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття

1200

Баланс 1300 22130 22235

Пасив
Код
ряд-
ка

На поча-
ток звітно-
го періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
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Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 617 617
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 18556 18556
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2013 1870
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом i 1495 21186 21043
ii. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом ii 1595
iІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 1 1
розрахунками з бюджетом 1620 16 11
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 14 10
розрахунками з оплати праці 1630 33 40
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунка-
ми з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю

1650

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690 880 1130
Усього за розділом iІІ 1695 944 1192
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. чиста вартість активів недержавного пенсійно-
го фонду

1800

Баланс 1900 22130 22235
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 2017 року
Форма N 2  Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4

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

2000 827 750

Чисті зароблені страхові премії 2010
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( 738 ) ( )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 89 750
збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих зобов'язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110

Інші операційні доходи 2120 99
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130 ( 102 ) ( 764 )
Витрати на збут 2150 ( 228 ) ( 258 )

Інші операційні витрати 2180 ( 22 ) ( 3 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( 164 ) ( 275 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 30
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 ( ) ( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 ( 134 ) ( 275 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -9
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування

2305

чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 ( 143 ) ( 275 )

ii. СУКУПНИй ДОХІД

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4

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

2415

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

2455

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

2465 -143 -275

iii. ЕЛЕмЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ
Стаття Код 

рядка
За звітний 

період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 227 251
Витрати на оплату праці 2505 242 273
Відрахування на соціальні заходи 2510 60 66
Амортизація 2515 482 435
Інші операційні витрати 2520 79
Разом 2550 1090 1025

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй
Стаття Код 

рядка
За 

звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за І півріччя 2017 року

Форма N3        Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1184 1120
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
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Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, автор-
ських винагород

3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від 
повернення позик

3055

Інші надходження 3095 56
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 646 ) ( 680 )
Праці 3105 ( 235 ) ( 216 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 63 ) ( 67 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 85 ) ( 71 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на прибуток

3116 ( 9 ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість

3117 ( 22 ) ( 23 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів

3118 ( 54 ) ( )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань за 
страховими контрактами

3150 ( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик

3155 ( ) ( )

Інші витрачання 3190 ( 36 ) ( 59 )
чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195 ( 175 ) ( 27 )

ii. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 190 ) ( 3 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )
чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295  -190 -3

iii. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310

Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( )
чистий рух коштів від фінансової діяльнос-
ті

3395

чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 -15 24

Залишок коштів на початок року 3405 18 7
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

3410

Залишок коштів на кінець року 3415 3 31

Звіт про власний капітал
за І півріччя 2017 року

Форма N4                                                                Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Зареєстро-
ваний 

капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилуче-
ний 

капітал

Всьо-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 4000 617 18556 2013 21186
на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 617 18556 2013 21186
чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -143 -143
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до 
законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
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Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Інші зміни в капіталі 4291
Разом змін у капіталі 4295 -143 -143
Залишок 4300 617 18556 1870 21043

ПРИмІТКИ ДО РІчНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за І півріччя 2017 року 

 Форма №5                                                                              Код ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи 

Групи
нематеріальних активів

Код 
ряд-
ка

Залишок на початок 
року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік

Н
ар

ах
о-

ва
но

 
ам

ор
ти

за
ці

ї з
а 

рі
к

Вт
ра

ти
 в

ід
 

зм
ен

-ш
ен

ня
 

ко
ри

сн
ос

ті 
за

 р
ік Інші зміни за рік Залишок на кінець 

року
первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

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

Авторське право та суміжні з 
ним права

050

060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090
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

Ко
д 

ря
дк

а

Залишок на 
початок року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к

Пере-
оцінка 

(дооцінка 
+, уцінка 

-)

Ви-
було 

за 
рік

Вибуло за рік

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї 

за
 р

ік
Вт

ра
ти

  В
ід

 з
м

ен
ш

ен
ня

 
ко

ри
сн

ос
ті

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

Одержані за 
фінансовою 

орендою 

Передані в 
оперативну 

оренду
первісної 
(переоці-

неної) 
вартос-

тісті

зно-
су

первісної 
(переоці-

неної) 
вартос-

тісті

зно-
су

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 35940 16195 400 35940 16595

Машини та обладнання 130 488 465 36 4 524 469
Транспортні засоби 140 2595 581 78 2595 659
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 11 11 11 11

Тварини 160
Багаторічні 
насадження

170

Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

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

250

Разом 260 39034 17252 36 482 39070 17734

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)- 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)- 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)- 469
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)- 
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ІІІ. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець 

року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 190 155
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340 190 155
Із рядка 340 
графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) ____

ІV. Доходи і витрати 
Найменування показника Код 

рядка
Дохо-

ди
Витра-

ти
1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об’єктів житлового-комунального і 
соціально-культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 99 22
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х
Непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиці-
ями в:
Асоційовані підприємства 500

Дочірні підприємства 510
Спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 Х
Проценти 540 Х
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
Результати оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х
Інші доходи і витрати 630 30
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 графа 4 фінансові витрати, уключені до 
собівартості активів (633)____

iV. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Готівка 640 12
Поточний рахунок у банку 650 6
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 18

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, вико-
ристання яких обмежено (691) ______________

Vii. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року

Збільшення за звітний 
рік Викорис-

тано у 
звітному 

році

Створено 
невикорис-
тану суму у 

звітному 
році 

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
враховано при оцінці 

забезпечення

Зали-
шок 
на 

кінець 
року

Нарахова-
но (створе-

но) 

Додаткові 
відраху-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
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
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

Viii. Запаси

Найменування показника
Код
ряд-
ка

Балансо-
ва 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої 
вартості 

реалізації *

уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810
вироби 820 184
Паливо 830
Тара і тарні матеріали 840 30
Будівельні матеріали 850 44
Запасні частини 860
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

870

Поточні біологічні активи 880
Малоцінні та швидкозношувані предмети 890 42
Незавершене виробництво 900
Готова продукція 910 4
Товари 920 304
Із рядка 920 Балансова вартість запасів:
Відображених за чистою вартістю реалізації (921) _____
Переданих у переробку (922) _____
Оформлених в заставу (923)_____
Переданих на комісію (924) _____
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)_____
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
запаси, призначені для продажу

(926)_____

*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 
«Запаси»

iX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всьо-
го на 

кі-
нець 
року

у т.ч. за строком непога-
шення

до 12 
міся-
ців

від 12 
до 18 

місяців

від 18 
до 36 

місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

940 51 51

Інша поточна дебіторська заборгова-
ність

950 281 281

Списано  у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) ______
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) ______

Х. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
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

ХІ. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року: 1120
валова замовників 1130
валова замовникам 1140
з авансів отриманих 1150
Сума затриманих коштів на кінець року 1160
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ХІІ. Податок на прибуток.
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
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
у тому числі: 1241
поточний податок на прибуток 1242
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1243
збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов'язань

1250

Відображено у складі власного капіталу - усього 1251

у тому числі: 1252
поточний податок на прибуток 1253

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 482
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
будівництво об’єктів 

1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 190
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

ХІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів
Код 
ряд-
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року
на

ді
йш

ло
 з

а 
рі

к вибуло за рік нара-
хова-

но 
амор-
тизації 
за рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 
від-
нов-

лення 
корис-
ності

залишок на 
кінець року

зали-
шок на 
початок 

року

надій-
шло за 

рік

зміни 
вартості 

за рік

ви-
було 

за 
рік

зали-
шок на 
кінець 
року

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

пер-
вісна 
вар-
тість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

первіс-
на 

вартість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

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 (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних 

активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження 
права власності

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісно-

го 
визнання

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетворен-

нями

Результат від 
первісного визнання

Уц
ін

ка
В

ир
уч

ка
 в

ід
 

ре
ал

із
ац

ії
С

об
ів

ар
-

ті
ст

ь 
ре

ал
із

ац
ії 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 рослинництва 
- усього

1500 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )
з них: 1511 ( ) ( ) ( )
пшениця 1512 ( ) ( ) ( )
соя 1513 ( ) ( ) ( )
соняшник 1514 ( ) ( ) ( )
ріпак 1515 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1516 ( ) ( ) ( )
картопля 1517 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1518 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього

1520 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього: 1531 ( ) ( ) ( )
великої рогатої худоби 1532 ( ) ( ) ( )
свиней 1533 ( ) ( ) ( )
молоко 1534 ( ) ( ) ( )
вовна 1535 ( ) ( ) ( )
яйця 1536 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи тваринництва 1538 ( ) ( ) ( )

1539 ( ) ( ) ( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи - разом

1540 ( ) ( ) ( )
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 року

Форма N 1           Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005 399
Основні засоби 1010 22009 21782
первісна вартість 1011 38394 39034
знос 1012 16385 17252
Інвестиційна нерухомість 1015
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
 Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
 Первісна вартість довгострокових біологічних 
активів

1021

 Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030

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

1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом i 1095 22408 21782
ii. Оборотні активи
Запаси 1100 68 136
Виробничі запаси 1101 64 132
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104 4 4
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 11 52

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42 43
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 18
Готівка 1166 7 12
Рахунки в банках 1167 6
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
Інші оборотні активи 1190 76 99
Усього за розділом ii 1195 204 348
iii. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200

Баланс 1300 22612 22130

Пасив Код
рядка

На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 617 617
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

1401

Капітал у дооцінках 1405 18556 18556
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2619 2013
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )

Інші резерви 1435
Усього за розділом i 1495 21792 21186
ii. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом ii 1595
iІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 1
розрахунками з бюджетом 1620 9 16
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 14
розрахунками з оплати праці 1630 40 33
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутріш-
ніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690 771 880
Усього за розділом iІІ 1695 820 944
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800

Баланс 1900 22612 22130
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік
Форма N 2              Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 1795 924

Чисті зароблені страхові премії 2010
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( 1018 ) ( 932 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 777
збиток 2095 ( ) ( 8 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостро-
кових зобов'язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110

Інші операційні доходи 2120 30 342
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130 ( 943 ) ( 743 )
Витрати на збут 2150 ( 556 ) ( 97 )
Інші операційні витрати 2180 ( 13 ) ( 8 )
Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( 705 ) ( 514 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
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Інші доходи 2240 99 43
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 ( ) ( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 ( 606 ) ( 471 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування

2305

чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 ( 606 ) ( 471 )

ii. СУКУПНИй ДОХІД

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415

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

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -606 -471

 iii. ЕЛЕмЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 551 326
Витрати на оплату праці 2505 512 395
Відрахування на соціальні заходи 2510 138 186
Амортизація 2515 867 870
Інші операційні витрати 2520 462 3
Разом 2550 2530 1780

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звіт-
ний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

Форма N3         Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

рядка
За 

звіт-
ний 

період

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2394 1311
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення 
позик

3055

Інші надходження 3095 401 310
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1606 ) ( 555 )
Праці 3105 ( 444 ) ( 367 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 125 ) ( 202 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 150 ) ( 151 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
прибуток

3116 ( ) ( 1 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
додану вартість

3117 ( 53 ) ( 49 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків 
і зборів

3118 ( 97 ) ( 102 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 218 ) ( 5 )
чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 252 341
ii. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства 
та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 241 ) ( 399 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці

3280 ( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -241 -399
iii. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310

Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( )
чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 11 -58
Залишок коштів на початок року 3405 7 65
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 18 7

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма N4                                                                           Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Зареєстро-
ваний 

капітал

Капітал у 
дооцін-

ках

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 4000 617 18556 2619 21792
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на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 617 18556 2619 21792
чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -606 -606
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Інші зміни в капіталі 4291
Разом змін у капіталі 4295 -606 -606
Залишок 4300 617 18556 2013 21186

ПРИмІТКИ ДО РІчНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2016 рік 
 Форма №5                                                                        Код ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи 

Групи
нематеріальних активів

Код 
ряд-
ка

Залишок на початок 
року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-
зації за 

рік

Втрати 
від 

змен-
шення 

кориснос-
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

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

Авторське право та 
суміжні з ним права

050

060
Інші нематеріальні 
активи

070

Разом 080
Гудвіл 090
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

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к

Переоцін-
ка (дооцін-

ка +, 
уцінка -)

Ви-
було 

за 
рік

Вибуло за рік

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї 

за
 р

ік
Вт

ра
ти

  В
ід

 з
м

ен
ш

ен
ня

 
ко

ри
сн

ос
ті

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

Одержані за 
фінансовою 

орендою 

Передані в 
оперативну 

оренду
первісної 
(переоці-

неної) 
вартос-

тісті

зно-
су

первісної 
(переоці-

неної) 
вартос-

тісті

зно-
су

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартос-

тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110
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Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 35848 15483 92 712 35940 16195

Машини та обладнання 130 465 458 23 7 488 465
Транспортні засоби 140 2070 433 525 148 2595 581
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 11 11 11

Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

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

250

Разом 260 38394 16385 640 867 39034 17252
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)- 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)- 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)- 469
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 

рядка
За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 241
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340 241

Із рядка 340 
графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

ІV. Доходи і витрати 
Найменування показника Код 

рядка
Дохо-

ди
Витра-

ти
1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об’єктів житлового-комунального і 
соціально-культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 30 13
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних 
боргів

491 Х

Непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:

Асоційовані підприємства 500
Дочірні підприємства 510
Спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 Х
Проценти 540 Х
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
Результати оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х
Інші доходи і витрати 630 99
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 графа 4 фінансові витрати, уключені до 
собівартості активів

(633)____

iV. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Готівка 640 12
Поточний рахунок у банку 650 6
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 18

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, вико-
ристання яких обмежено (691) ___________________

Vii. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року

Збільшення за звітний 
рік 

Вико-
ристано 

у 
звітному 

році

Створено 
невикориста-

ну суму у 
звітному році 

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
враховано при оцінці 

забезпечення

Залишок 
на кінець 

року
Нарахова-

но 
(створено) 

Додаткові 
відрахуван-

ня
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
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
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780
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Viii. Запаси
Найменування показника Код

ряд-
ка

Балансо-
ва 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої 
вартості 

реалізації *

уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі 

810

вироби 820 92
Паливо 830
Тара і тарні матеріали 840 28
Будівельні матеріали 850 12
Запасні частини 860
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

870

Поточні біологічні активи 880
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

890

Незавершене виробництво 900
Готова продукція 910 4
Товари 920 136
Із рядка 920  Балансова вартість запасів:
Відображених за чистою вартістю реалізації (921) ______
Переданих у переробку (922) ______
Оформлених в заставу (923)______
Переданих на комісію (924) ______
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)______
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
запаси, призначені для продажу

(926)______

*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 9 «Запаси»

iX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

рядка
Всьо-
го на 

кінець 
року

у т.ч. за строком 
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 52 52

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 43 43

Списано  у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) _____

Х. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за яки-
ми на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

ХІ. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року: 1120
валова замовників 1130
валова замовникам 1140
з авансів отриманих 1150
Сума затриманих коштів на кінець року 1160

ХІІ. Податок на прибуток.
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
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
у тому числі: 1241
поточний податок на прибуток 1242
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1243
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1250
Відображено у складі власного капіталу - усього 1251
у тому числі: 1252
поточний податок на прибуток 1253

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 867
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
будівництво об’єктів 

1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 241
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

ХІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів
Код 
ряд-
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року

надій-
шло 
за рік

вибуло за рік

на
ра

хо
ва

но
 

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

ви
го

ди
 в

ід
 в

ід
но

вл
ен

-
ня

 к
ор

ис
но

ст
і

залишок на 
кінець року

зали-
шок на 
початок 

року

надій-
шло за 

рік

зміни 
вартості 

за рік

ви-
було 

за 
рік

зали-
шок на 
кінець 
року

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

пер-
вісна 
вар-
тість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

первіс-
на 

вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

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 (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних 

активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством 

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 
рядка

Вар-
тість 

первіс-
ного 

визна-
ння

Витрати, 
пов’язані з 
біологічни-

ми 
перетво-
реннями

Результат від 
первісного 
визнання Уцінка

Виручка 
від 

реаліза-
ції

Собі-
вар-
тість 

реалі-
зації

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 рослинництва  
- усього

1500 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )
з них: 1511 ( ) ( ) ( )
пшениця 1512 ( ) ( ) ( )
соя 1513 ( ) ( ) ( )
соняшник 1514 ( ) ( ) ( )
ріпак 1515 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1516 ( ) ( ) ( )
картопля 1517 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1518 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва  
- усього

1520 ( ) ( ) ( )

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього: 1531 ( ) ( ) ( )
великої рогатої худоби 1532 ( ) ( ) ( )
свиней 1533 ( ) ( ) ( )
молоко 1534 ( ) ( ) ( )
вовна 1535 ( ) ( ) ( )
яйця 1536 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи тваринництва 1538 ( ) ( ) ( )

1539 ( ) ( ) ( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові 
біологічні активи - разом

1540 ( ) ( ) ( )

інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) 
договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням 
реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емі-
тентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум 
забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних поло-
жень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених 
облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облі-
гацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гаран-
тії, строків і порядку виконання)
Поручитель не укладав інших договорів поруки, крім Договору поруки №01 
від 07 серпня 2017 року
інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/
гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених 
облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими 
гарантіями
Поручитель не укладав інших договорів поруки, крім Договору поруки №01 
від 07 серпня 2017 року
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну 
поручителя(ів)/гаранта(ів)
Емітент протягом 10 календарних днів з моменту укладання нового 
договору поруки повідомляє про це власників облігацій шляхом публікації у 
офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку повідомлення про: нового поручителя (найменування, 
місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення його 
державної реєстрації), розмір власного капіталу поручителя, розмір 
забезпечення, реквізити нового договору поруки, істотні умови нового 
договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору), 
відомості про наявність між емітентом та новим поручителем відносин 
контролю, укладенних правочинів тощо. 

3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для 
емітентів - акціонерних товариств)*
Конвертація облігацій в акції не передбачається, оскільки Емітент не є 
акціонерним товариством.

4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких 
прийнято рішення про публічне розміщення
Власникам облігацій надаються наступні права:
- право купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на 
вторинному ринку цінних паперів після дати реєстрації в Національній 
комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщен-
ня облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх 
погашення;
- право надати облігації Емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків 
на номінальну вартість 
облігацій відповідно до умов їх емісії;
- надавати облігації в заставу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному 
законодавству України.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у 
порядку, визначеному чинним законодавством України.
Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок 
власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, 
та підтверджується випискою з цього рахунку. 

5) інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається 
виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земель-
ної 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 документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, 
тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, 
запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточню-
ють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) 
(у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); 
рішення про затвердження проектної документації; 
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи 
для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, 
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта 
житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про 
співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого 
договору) 
(у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових 
облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами 
житлового будівництва, для фінансування будівництва яких 
залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщен-
ня облігацій)
Облігації Емітента не є цільовими 

6) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або 
емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата 
визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*
Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій на дату прийняття Емітентом 
рішення про публічне розміщення облігацій не визначався.

6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власника-

ми у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбувати-
меться укладення договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій
Дата початку укладання договорів з першими власниками – 30 листопада 
2017 року
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Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 
29 листопада 2018 року (включно)
Адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій – Україна, 01004, м. Київ, 
вул. Шовковична,42/44, Бізнес-центр "Горизонт", 1 поверх, ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 36184092; ліцензія на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, 
що видана ДКЦПФР: серія АГ №399339, видана 22.10.2010 р., термін дії – 
до 16.12.2018 р.; тел.: +38 044 495-74-74; факс: +38 044 495-74-73. 

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на 
запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власника-
ми та облігації повністю оплачено)
Укладання договорів з першими власниками може бути закінчено достроково 
у разі, якщо на запланований обсяг облігацій достроково укладено договори 
з першими власниками та всі облігації в запланованому обсязі оплачені до 
вказаної дати закінчення укладання договорів з першими власниками обліга-
цій. Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими 
власниками облігацій приймається Директором ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР».

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення догово-
рів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій 
(якщо на запланований 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 повніс-
тю оплачено до дати закінчення укладання договорів з першими власниками 
облігацій Директор ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР» приймає рішення про:
- дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками;
- затвердження результатів укладання договорів з першими власниками;
- затвердження результатів розміщення;
- затвердження звіту про результати розміщення облігацій.

4) порядок подання заяв на придбання облігацій
Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в термін 
укладання договорів із першими власниками згідно Правил ПАТ «Україн-
ська біржа» та відповідно до вимог чинного законодавства України, 
подають заяву на купівлю цінних паперів. Заява обов’язково повинна 
містить кількість цінних паперів та ціну одного цінного папера. Заяви 
можуть подавати члени біржі або клієнти членів біржі – юридичні та 
фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. На підставі отриманих 
заяв укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає 
придбати облігації (Покупець) та Емітентом.
До моменту подання заяви Покупець повинен відкрити рахунок у цінних 
паперах в обраній ним депозитарній установі.

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
В період первинного розміщення особи, що бажають придбати цінні папери (до-
віритель) звертаються до торгівців (повірений), які зареєстровані на ПАТ «Укра-
їнська біржа» і надають їм письмові замовлення на купівлю облігацій у період 
укладання договорів з першими власниками. Повірений зобов’язується придба-
ти зазначені в договорі цінні папери для Довірителя в термін та на умовах зазна-
чених в дорученні. Право власності на придбані цінні папери підтверджується 
випискою з рахунку у цінних паперах власника. Рахунок у цінних паперах Поку-
пець повинен відкрити в обраній ним депозитарній установі. Надане замовлення 
на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця придбати визначену кількість 
облігацій.
Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється Емітентом 
без використання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» та згідно з 
Правилами ПАТ «Українська біржа», що затверджені Рішенням НКЦПФР Украї-
ни № 1198 від 08.12.2016 року, умов Договору № 68-ІРО від 07.08.2017 року про 
організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій на  
ПАТ «Українська біржа» та Регламенту розміщення облігацій ТОВ «ЦОРП «ФУД-
ЦЕНТР».
Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити раху-
нок у цінних паперах в обраній ним Депозитарній установі. Обіг облігацій здій-
снюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та 
в Депозитарії ПАТ «НДУ».
Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов’язків, що пе-
редбачені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством України.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номіналь-
ною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією 
(вище номінальної вартості))
Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими 
власниками становить ціну, не менше 100% від номінальної вартості обліга-
цій. Ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з урахуванням по-
питу та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної 
вартості облігацій. Ціна продажу облігацій визначається на день укладання 
договору на придбання облігацій. Всі ціни визначаються в національній ва-
люті України – гривні, з точністю до однієї копійки. 
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або інозем-
на валюта)
Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється у націо-
нальній валюті України – гривні шляхом внесення готівкових коштів через 
банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів.
Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що 
знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та інших обов’язкових 
платежів; фізичними особами – за рахунок власних коштів. 

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який 
вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійсню-
ється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються 
номери рахунків у національній та іноземній валютах)
Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної 
вартості облігацій на поточний рахунок Емітента в національній валюті 
Україні – гривні №2600831340601 в Лівобережному відділені м. Київ ПАТ 
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749.
строк оплати облігацій
Повна оплата за облігації здійснюється в терміни, визначені умовами 
укладеного договору купівлі-продажу (біржового контракту), але в 
будь-якому випадку протягом строку укладання договорів з першими 
власниками облігацій. Облігації повинні бути повністю сплачені до моменту 
закінчення терміну укладення договорів з першими власниками.

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його 
послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): повне 
найменування; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження; номери телефонів 
та факсів; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме, андеррайтингу; реквізити договору (попереднього 
договору) з андеррайтером (номер, дата укладення);
Укладання договорів з першими власниками облігацій буде проводиться 
Емітентом без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснюва-
ти публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій):
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
код за ЄДРПОУ
36184092
місцезнаходження
Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44 
номери телефонів та факсів
тел.: +38(044) 495-74-74; факс: +38(044) 495-74-73
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому 
ринку
ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з організації торгівлі на фондвому ринку, що видана ДКЦПФР: 
серія АГ №399339, видана 22.10.2010 р.; термін дії – до 16.12.2018 р. 

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ»
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ: 30370711
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування 
випусків цінних паперів (номер, дата укладення): Заява № ОВ – 8891 
від 13.07.2017 року про приєднання до Умов Договору про обслуговування 
випусків цінних паперів.

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру 
власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Централь-
ний депозитарій цінних паперів):
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ»
місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ: 30370711
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних 
паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання 
такого договору)
Заява № ОВ – 8891 від 13.07.2017 року про приєднання до Умов Договору 
про обслуговування випусків цінних паперів.
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитар-
ної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на 
надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є 
депозитарна установа)
Центральний депозитарій – юридична особа, що функціонує у формі 
публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, установлених 
Законом України «Про депозитарну систему України». Акціонерне 
товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку(далі – 
НКЦПФР) в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 
01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано подані Публічним акціонер-
ним товариством «Національний депозитарій України» Правила Централь-
ного депозитарію цінних паперів (рішення НКЦПФР № 2092 від 
01.10.2013р.).

7 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі визнання емісії облігацій недійсною
Емітент персонально повідомляє перших власників цінних паперів про 
визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – НКЦПФР) емісії цих цінних паперів недійсною та повертає першим 
власниками гроші, внесені ними в оплату за облігації у строк не більше
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шести місяців з дня прийняття НКЦПФР рішення про визнання емісії облігацій 
недійсною, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку на їх поточ-
ний рахунок, який власник облігацій зобов’язаний відкрити в обов’язковому 
порядку. В свою чергу, Покупці зобов’язані повернути Емітенту цінні папери, 
емісія яких визнана недійсною, шляхом перерахування на рахунок Емітента 
відкритий у Центральному депозитарії, в порядку та в строк, що не може пе-
ревищувати шести місяців з дня прийняття НКЦПФР рішення про визнання 
емісії облігацій недійсною, але після повернення Емітентом коштів 

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/приватного 
розміщення облігацій
У разі не затвердження уповноваженим органом Емітента у встановлені 
строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій, Емітент зобов’язаний повернути першим 
власникам облігацій гроші, що надійшли як оплата за розміщені цінні папе-
ри, шляхом їх перерахування у безготівковому порядку, а Покупці зобов’язані 
повернути Емітенту відповідні облігації шляхом перерахування на його ра-
хунок, відкритий у Центральному депозитарії, у строк не більше шести міся-
ців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій. 

9 Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесен-
ня таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облі-
гацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)
Не передбачений у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розміщення 
облігацій.

10 Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 
разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із 
зазначенням:

1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, 
коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації
Перелік осіб відсутній у зв’язку з прийняттям рішення про публічне 
розміщення облігацій.

2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходжен-
ня, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної 
особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торго-
вельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріаль-
но реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держа-
ви про реєстрацію відповідної юридичної особи)
Перелік осіб відсутній у зв’язку з прийняттям рішення про публічне 
розміщення облігацій.

3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця 
проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що 
посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав 
відповідний документ
Перелік осіб відсутній у зв’язку з прийняттям рішення про публічне 
розміщення облігацій.

4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за 
наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування 
органу, що видав відповідний документ. Перелік осіб відсутній у зв’язку 
з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.

11 Умови та дата закінчення обігу облігацій
 Облігацій обертаються вільно на ринку цінних паперів України, з урахуван-
ням таких застережень: 
А) Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку 
їх обігу; 
Б) Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен від-
крити рахунок у цінних паперах в обраній депозитарній установі. Право влас-
ності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у 
цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі та підтверджуєть-
ся випискою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою. 
В) Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням 
чинного законодавства України та умов розміщення; 
Г) Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із 
кон’юнктури ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості; 
Д) Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти 
та нерезиденти України. 
Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за 
рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками в депозитарних уста-
новах та у Центральному депозитарії цінних паперах – Публічному акціо-
нерному товариству «Національний депозитарій України». 
Термін обігу облігацій - обіг облігацій починається з дня, наступного за днем 
реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі сві-
доцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідомле-
но шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облі-
гацій у офіційних друкованих виданнях, у яких був надрукований цей Проспект 
емісії облігацій, і закінчується 30 листопада 2037 року (включно). 

12 Інформація щодо викупу Емітентом облігацій:
випадки, у яких Емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій; 
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу 
облігацій; порядок встановлення ціни викупу облігацій; строк, у який 
облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу
В порядку та на умовах, що вказані нижче, Емітент зобов’язаний здійснити 
обов’язковий викуп облігацій на вимогу власника у разі розірвання 
Договору поруки № 01 від 07.08.2017 року, укладеного між Емітентом та

Поручителем. Емітент протягом 30 календарних днів з дати розірвання 
вказаного правочину повідомляє власників облігацій шляхом розміщення 
відповідної інформації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР, де був 
опублікований текст Проспекту емісії облігацій.
За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право 
надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає можливість їх 
прийняття для викупу.
Для розгляду питання викупу за ініціативою власника облігацій та/або 
обов’язкового викупу облігацій на вимогу власника облігацій, власник 
облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати 
облігації Емітенту для викупу (далі також – Повідомлення про викуп). 
Власник облігацій надає Емітенту повідомлення про обов’язковий викуп 
облігацій на вимогу власника протягом 30 календарних днів з дати 
розміщення Емітентом повідомлення про розірвання Договору поруки №01 
від 07.08.2017 року в офіційному друкованому виданні НКЦПФР, де був 
опублікований текст Проспекту. Датою подання власником облігацій 
повідомлення про викуп за ініціативою власника або про обов’язковий 
викуп облігацій на вимогу власника вважається дата нанесення на 
поштовий конверт відбитку календарного штемпеля відділення поштового 
зв’язку та/або засвідчена особистим підписом представника Емітента дата 
про отримання кур’єрського відправлення. 
Повідомлення про викуп за ініціативою власника або про обов’язковий 
викуп облігацій на вимогу власника має містити: 
для фізичних осіб – повністю ПІБ, паспортні дані (серія та номер паспорта, 
орган, що видав, дата видачі), ідентифікаційний номер фізичної особи – 
платника податків, адреса реєстрації та фактичного місця проживання 
(поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента), засоби 
зв’язку: адреса електронної пошти, номери контактних телефонів, платіжні 
реквізити для здійснення платежу, кількість облігацій, які особа пред’являє 
для викупу; серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу 
придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення 
права власності на облігації у власника облігацій); реквізити рахунку в 
цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; підпис 
власника облігацій чи його представника, у разі підписання заяви 
представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий 
представник, з обов’язковим доданням як додатку оригінального 
примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а 
також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують 
правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та 
повну оплату облігацій. 
для юридичних осіб – найменування; повністю ПІБ особи, уповноваженої 
діяти від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що 
підтверджує її повноваження; код за ЄДРПОУ; адресу місцезнаходження; 
поштову адресу для отримання повідомлень від Емітента; адресу 
електронної пошти; номери контактних телефонів; платіжні реквізити для 
здійснення платежів; кількість облігацій, які особа пред’являє для викупу; 
серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання 
(посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права 
власності на облігації у власника облігацій); реквізити рахунку в цінних 
паперах власника облігацій в депозитарній установі; у разі підписання 
заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий 
представник, з обов’язковим доданням як додатку оригінального 
примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а 
також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують 
правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та 
повну оплату облігацій. 
Повідомлення має бути підписано власником облігацій або його уповнова-
женим представником.
Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій поштою 
або особисто власником (уповноваженим представником) за адресою 
Емітента - ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР»: 01001, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КАХОВ-
СЬКА, БУДИНОК 64.
В разу недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про 
намір надати облігації для викупу або обов’язкового викупу та порядку і 
строків його подання, що вказані у Проспекті, Емітент вправі залишити 
таке повідомлення без розгляду. Емітент розглядає повідомлення 
власника облігацій та приймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 
90 календарних днів від дати отримання повідомлення від власника 
облігацій.
Рішення щодо викупу облігацій за ініціативою власника (згода або незгода 
Емітента) приймається вищим органом управління Емітента – Загальними 
зборами Учасників. Про прийняте рішення та дату прийняття такого 
рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, 
вказаною в повідомленні власника облігацій, або шляхом вручення 
повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. У разі згоди 
Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій 
здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати прийняття 
Загальними зборами Учасників Емітента рішення про викуп облігацій за 
договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.
У разі обов’язкового викупу облігацій на вимогу власника, Емітент 
зобов’язаний протягом 90 календарних днів з дати отримання відповідного 
повідомлення згідно з умовами Проспекту укласти договір купівлі-продажу 
з власником облігацій.
Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу 
власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші 
необхідні документи для списання облігацій на рахунок Емітента. Емітент, 
в свою чергу, перераховує грошові кошти в термін, вказаний в договорі
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купівлі-продажу. Викуп облігацій за ініціативою власника або обов’язковий ви-
куп облігацій на вимогу власника буде здійснюватися без застосування принци-
пу «поставка цінних паперів проти оплати». Емітент викуповує облігації за до-
говірною вартістю, але не нижче номінальної вартості облігацій. Відсотковий 
дохід, у разі викупу облігацій, не виплачується.
Емітент також має право провести викуп облігацій за власною ініціативою, 
при згоді власника облігацій, протягом терміну обігу облігацій на підставі рішен-
ня Загальних зборів Учасників ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР». Емітент самостійно 
встановлює дату початку та дату закінчення викупу облігацій.
В цьому випадку, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку викупу 
облігацій, Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату 
прийняття рішення про викуп облігацій, шляхом (на вибір Емітента) надіслання 
листів з повідомленням на адресу власників облігацій або/та опублікування 
оголошення в тому самому офіційному друкованому виданні НКЦПФР де був 
опублікований Проспект емісії облігацій. 
Емітент викуповує облігації за вартістю, яка дорівнює номінальній вартості об-
лігацій. Відсотковий дохід, у разі викупу облігацій, не виплачується.
Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій за окремим догово-
ром купівлі – продажу, що укладається з власниками облігацій. При бажанні 
прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, 
власник облігацій повинен звернутися до Емітента з заявою про викуп обліга-
цій.
Заява власників облігацій має містити: 
Для фізичних осіб – повністю ПІБ, паспортні дані (серія та номер паспорта, 
орган, що видав, дата видачі), ідентифікаційний номер фізичної особи – плат-
ника податків, адреса реєстрації та фактичного місця проживання (поштова 
адреса для отримання повідомлень від Емітента), засоби зв’язку: адреса елек-
тронної пошти, номери контактних телефонів, платіжні реквізити для здійснен-
ня платежу, кількість облігацій, які особа пред’являє для викупу; серія таких 
облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відпо-
відний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у влас-
ника облігацій); реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депо-
зитарній установі; згоду з умовами викупу, які викладені в Проспекті емісії; 
підпис власника облігацій чи його представника, у разі підписання заяви пред-
ставником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з 
обов’язковим доданням як додатку оригінального примірника такого документу 
або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних ко-
пій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення 
права власності на облігації та повну оплату облігацій. 
Для юридичних осіб – найменування; повністю ПІБ особи, уповноваженої діяти 
від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що підтверджує 
її повноваження; код за ЄДРПОУ; адресу місцезнаходження; поштову адресу 
для отримання повідомлень від Емітента; адресу електронної пошти; номери 
контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; кількість об-
лігацій, які особа пред’являє для викупу; серія таких облігацій; ціну придбання 
облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що при-
звів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); реквізити 
рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; згоду з 
умовами викупу, які викладені в Проспекті емісії; у разі підписання заяви пред-
ставником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з 
обов’язковим доданням як додатку оригінального примірника такого документу 
або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних ко-
пій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення 
права власності на облігації та повну оплату облігацій. 
Подання заяв здійснюється рекомендованим листом та/або кур’єром на адре-
су Емітента - ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР»: 01001, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КАХОВ-
СЬКА, БУДИНОК 64. 
Заява повинна бути підписана власником облігацій та/або уповноваженим 
представником (повноваження представника повинні бути засвідчені у вста-
новленому законодавством порядку). 
Заяви подаються, починаючи з дати опублікування повідомлення про викуп та 
не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати початку викупу. 
Заяви власників облігацій про їх згоду на викуп, яка надсилається на адресу 
Емітента засобами поштового зв’язку, вважається поданою з моменту нане-
сення на поштовий конверт відбитка календарного штемпеля відділення по-
штового зв’язку. У разі, якщо заяви власників облігацій про їх згоду на викуп 
надсилається кур’єром, то така заява вважається поданою з моменту її отри-
мання та розписки Емітента про отримання кур’єрського відправлення. 
Викуп облігацій буде здійснюватися без застосування принципу «поставка цін-
них паперів проти оплати».
Якщо дата викупу облігацій припадає на неробочий (святковий, вихідний) день, 
встановлений чинним законодавством України, викуп облігацій здійснюється 
на наступний за неробочим (святковим, вихідним) робочий день. 
Після закінчення строку прийому заяв до дати початку викупу облігацій Емітент 
укладає договори купівлі – продажу облігацій з власниками, які належним чином 
та у встановлені строки подали заяви про викуп облігацій, у дату початку викупу. 
Продавці облігацій, з якими були укладені відповідні договори купівлі – продажу, 
в дату початку викупу облігацій повинні перерахувати відповідну кількість, що 
вказана в договорі, на рахунок в цінних паперах Емітента. Після цього Емітент 
протягом терміну викупу облігацій перераховує грошові кошти продавцям відпо-
відно до вимог чинного законодавства України за реквізитами, які вказані в до-
говорах купівлі – продажу облігацій. Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній 
вартсоті облігацій. Відсотковий дохід, у разі викупу облігацій, не виплачується.
У разі викупу Емітентом всіх 100% облігацій можливе прийняття рішення про 
анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання викуплених облі-
гацій приймається Директором ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР».

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
Дата початку виплати доходу за облігаціями – 01.12.2037 року
Дата закінчення виплати доходу за облігаціями – 29.11.2038 року

2) заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір 
відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких 
прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), 
метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
За кожною облігацією за весь період розміщення та обігу сплачується 
відсотковий дохід у розмірі 0,05% (нуль цілих п’ять сотих відсотка) річних 
від номінальної вартості Облігації. 
Дохід у розмірі 0,05% (нуль цілих п’ять сотих відсотка) річних нараховуєть-
ся та виплачується одночасно з погашенням облігацій. 
Сума доходу, що підлягає виплаті по облігаціям, розраховується за формулою:

t
nPiNS
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де So – сума доходу за однією облігацією, грн. 
Nо – номінальна вартість однієї облігації, грн.
Pi - ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями, % річних.
n – кількість календарних днів у відсотковому періоді (з 30.11.2017 р. .по 
30.11.2037р.). 
t – кількість календарних днів у році (365 днів).
Відсотковий дохід розраховується на 1 облігацію з точністю до 1 (однієї ) 
копійки.

3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національ-
на або іноземна валюта)
Нарахування та виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у 
національній валюти України – гривні.

4) порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення ви-
плати відсоткового доходу за облігаціями
Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечуєть-
ся Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» 
(далі також – «Центральний депозитарій») відповідно до Правил Центрального 
депозитарію.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реє-
стру власників облігацій складеного Центральним депозитарієм станом на  
24 годину операційного дня, що передував дню початку виплати доходу за облі-
гаціями (далі – реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на під-
ставі 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 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» 
(далі – Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надан-
ня документів визначених Правилами Центрального депозитарію.
Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження здій-
снити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові 
рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про 
обслуговування рахунку у цінних паперах, для виплати власникам облігацій.
У разі відсутності в реєстрі власників облігацій даних щодо реквізитів, або якщо 
реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата 
відсоткового доходу, грошові кошти депонуються на рахунку Емітента –  
п/р №2600831340601 в Лівобережному відділені м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНІПРО», МФО 305749, до особистого письмового звернення власників. 
Відсотки на депоновані кошти за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не 
нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціях Емітент 
здійснює за особистим зверненням власників облігацій через депозитарну уста-
нову, яка перераховує грошові кошти власнику облігацій відповідно до договору 
про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладений з власником обліга-
цій.
У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на ко-
ристь бюджету з сум, що належить виплатити власникам облігацій, Емітент здій-
снює таке утримання.

14 Порядок погашення облігацій:
1) дати початку і закінчення погашення облігацій 

Погашення облігацій здійснюється з 01.12.2037 року до 29.11.2038 року 
включно.

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 прийняття рішення про розміщення відсоткових/
дисконтних облігацій) 
В дату початку погашення облігацій власники перераховують належні їм 
облігації з рахунку у цінних паперах, відкритого у депозитарній установі, на 
рахунок Емітента в Центральному депозитарії.
Якщо дата початку/закінчення погашення облігацій припадає на неробочий 
(святковий, вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, 
то погашення облігацій здійснюється на наступний за неробочим 
(святковим, вихідним) робочий день.
Погашення облігацій здійснюється Емітентом згідно з чинним законодав-
ством та забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил
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Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі 
даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 
годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. 
Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного 
розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про 
депозитарну діяльність. Погашення облігацій здійснюється шляхом 
переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий 
Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошові кошти 
для здійснення погашення, а також відсотковий дохід, з наданням 
документів, визначених Правилами Центрального депозитарію. 
Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру 
здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на 
відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв - 
кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій. 
Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, 
Розрахункового центру та депозитаріїв-кореспондентів. Депозитарні 
установи та/або депозитарії - кореспонденти перераховують грошові 
кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про 
обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/
отримувачами облігацій. Погашення облігацій здійснюється в 
національній валюті України – гривні. Погашення облігацій даного 
випуску буде відбуватися відповідно до чинного законодавства, що 
діятиме в період погашення.

4) можливість дострокового погашення Емітентом всього випуску 
(серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення 
власників облігацій про прийняття емітентом рішення про достроко-
ве погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни 
дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути 
пред'явлені для дострокового погашення) Випуск облігацій може бути 
погашено достроково за ініціативою Емітента. Уповноваженим органом 
щодо прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій є 
Директор Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом публікації повідо-
млення у тому ж самому офіційному виданні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, в якому опубліковано проспект емісії облігацій 
Емітента, не менш ніж за 10 календарних днів до початку дострокового 
погашення, повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про 
дострокове погашення облігацій та про можливість пред'явлення облігацій 
до дострокового погашення. У цьому разі, Емітент встановлює нову 
(дострокову) дату пред'явлення облігацій до погашення, та повідомляє 
власників облігацій шляхом надсилання персональних письмових 
повідомлень (листів).
Послідовність дій Емітента та власників облігацій при достроковому 
погашенні такі ж самі, як при запланованому погашенні облігацій. День, що 
передує даті початку дострокового погашення випуску облігацій, є останнім 
днем обігу облігацій. При достроковому погашенні облігацій, власнику 
облігацій виплачується номінальна вартість облігацій та відсотковий дохід, 
сума якого розраховується за наступною формулою:
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де So – сума доходу за однією облігацією, грн. 
Nо – номінальна вартість однієї облігації, грн.
Pi - ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями, % 
річних.
n – кількість календарних днів у відсотковому періоді (з 30.11.2017 р. по 
день, що передує даті початку дострокового погашення).
t – кількість календарних днів у році (365 днів).
Відсотковий дохід розраховується на 1 облігацію з точністю до 1 (однієї ) 
копійки.
Облігації мають бути пред'явлені до дострокового погашення в строк, 
вказаний в рішенні про дострокове погашення випуску облігацій, при 
цьому строк дострокового погашення не повинен перевишувати одного 
року.

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 за вимогою їх власників не 
передбачена (відсутня). 
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для 
погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій. У 
випадку, якщо власник облігацій не перерахував у період погашення 
(дострокового погашення) належні йому облігації зі свого рахунку у цінних 
паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» або якщо наданий 
депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна 
бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового 
доходу, належна до виплати власнику облігацій сума депонується на 
банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до 
особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки 
не виплачуються. Подальші розрахунки за облігаціями Емітент здійснює за 
особистим зверненням власника облігацій. Після особистого звернення 
власника облігацій в депозитарну установу та надання даних про 
реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості 

облігацій та відсоткового доходу при їх погашенні, депозитарна 
установа перераховує грошові кошти власнику облігацій відповідно до 
договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладений 
з власником облігацій.Відсотки по облігаціям за час, що минув з дати 
закінчення погашення облігацій, не нараховуються та не 
виплачуються. 

15 Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента 
в разі оголошення ним дефолту
У разі неспроможності Емітента облігацій виплатити (погасити) 
власникам облігацій повну чи часткову вартість облігацій, відсотковий 
дохід за ними, в терміни та строки, передбачені 
умовами емісії облігацій, Емітент повідомляє про це власників 
облігацій шляхом надсилання персональних письмових 
повідомлень (листів) та публікує повідомлення про таку 
неспроможність у тому ж офіційному друкованому виданні НКЦПФР, 
що і цей Проспект емісії, протягом 10 (десяти) календарних днів з 
дати прийняття рішення про оголошення дефолту, але 
не пізніше дати початку погашення/дострокового погашення 
облігацій. 
Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними зборами 
учасників Емітента.
В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, 
передбачених чинним законодавством України, в тому числі процедур 
відновлення платоспроможності, визначених Законом України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом». Власники облігацій повинні надіслати Емітенту письмову 
вимогу про повернення номінальної вартості облігацій та/або 
відсоткового доходу за ними. Відновлення платоспроможності 
Емітента або визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної 
процедури, а також задоволення вимог кредиторів здійснюється 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Облігації забезпечені порукою згідно з Договором 
поруки №01 від 07.08.2017 року, укладеного між 
емітентом та ТОВ «МАРКАБ», яким встановлено порядок дій у разі 
невиконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями щодо їх 
погашення. 

16 Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску 
облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі 
прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) 
облігацій)*
Випуск облігацій Емітента є забезпеченим. Емітентом укладено Договір 
поруки щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення 
основної суми боргу

17 Інші відомості* 
На підставі Договору оренди від 28 липня 2017 року, посвідченого 
приватним нотаріусом Позняковою С.В. та зареєстровано в реєстрі за 
№449, Емітент на наступні тридцять років є орендарем нежитлових 
приміщень загальною площею 10 165,2 квадратних метрів за адресою  
м. Київ, вул. Каховська, 64. На базі цієї нерухомості Емітент реалізує 
проект створення комплексу «Центральний оптовий ринок продовольства 
«ФУДЦЕНТР». Загальна територія першої черги комплексу складає 2 га. 
Перша черга реалізації проекту передбачає ремонт, реконструкцію та 
облаштування торгових місць на базі існуючих нежитлових будівель, 
модернізацію та підведення нових комунікацій, організацію інфраструктури 
(лабораторії, пропускні пункти, паркомісця, майданчики для відпочинку та 
ін.). Введення в експлуатацію (запуск роботи) заплановано на 01 вересня 
2018 року.
Станом на дату прийняття рішення про публічне розміщення 
облігацій чисельність штатних працівників Емітента становить 
8 осіб.

18 реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що 
проводиться національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості 
цих облігацій. відповідальність за достовірність відомостей, 
наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску 
та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці 
документи

Від емітента: Директор _________ 
(підпис)

М.П.

____________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора: ____________ 
(посада)

_________ 
(підпис)

М.П.

____________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від фондової біржі, 
через яку прийнято 
рішення 
здійснювати 
публічне 
розміщення 
облігацій**: ___________ 

(посада)
_________ 

(підпис)
М.П.

____________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________ 
* За наявності. 
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облі-

гацій.
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Приватне акціонерне товариство «Виробничо-будівельне управлін-
ня №6» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 01293978, місцезнаходжен-
ня - 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, 
вул. Київська, 33, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів 
відбудуться 21 грудня 2017 року о 11:25 год. за адресою: 08141, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київ-
ська, 33, оф.1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціо-
нерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

6. Надання згоди на розподіл земельної ділянки, що знаходиться за 
адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопе-
трівське, вул. Київська, 33.

7. Про надання повноважень на підписання правочинів щодо переуступ-
ки/передачі права користування земельної ділянки внаслідок розподілу.

8. Затвердження правочинів, які були вчинені виконавчим органом Това-
риства.

Реєстрація учасників відбуватиметься 21 грудня 2017 року з 11:00 год. 
до 11:20 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам за-
гальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – пас-
порт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 15 грудня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноваже-
ні особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 08141, 
Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київ-
ська, 33, оф.1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва 
з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх про-
ведення за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, 
с. Святопетрівське, вул. Київська, 33, оф.1. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Теряник Олександр Борисович, тел. 067-233-27-18.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: vbu6.
informs.net.ua.

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВИРОБНИчО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №6»

ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», 
код за ЄДРПОУ 38870739 (надалі – Банк) повідомляє, що в опублі-

кованому 24.10.2017 р. в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 201 пові-
домленні про порядок реалізації переважного права на придбання 
простих іменних акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», що розміщуються за 
спрощеною процедурою капіталізації банку відповідно до Закону 
України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації бан-
ків» №1985-VIII, допущено технічну помилку, а саме: невірно вказано 
дату реалізації акціонером свого переважного права на придбання 
акцій - 15.11.2017 р., вірна дата реалізації акціонером свого переваж-
ного права на придбання акцій - 22.11.2017 р.

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ 
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВГО ГРУП», 

ідентифікаційний код 41736235, місце знаходження: 01033, м.Київ, 
вул. Короленківська, будинок 4, повідомляє про свій намір придбати 
прості іменні акції ПРАТ «УКРАВТОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 00426526) 
в кількості 2 215 015 (два мільйона двісті п’ятнадцять тисяч п’ятнадцять) 
штук, що складає 100 %.

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

НОВИНИ

Рынок акций Украины завершил торги 
в среду умеренным снижением

Украинский рынок акций завершил торги в среду уме-
ренным снижением биржевых индексов: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) просел на 0,23% - до 
1261,62 пункта, индекс ПФТС – на 0,15%, до 302,24 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,2 млн грн и почти весь 
был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 299,8 млн грн, в 
том числе акциями – 0,33 млн грн.

В «индексной корзине» УБ подешевели бумаги «Цент-
рэнерго» (-0,9%), Райффайзен Банка Аваль (-0,46%) и 
«Мотор Сичи» (-0,31%).

Выросли в цене акции «Укрнафты» (+0,29%) и «Дон-
бассэнерго» (+0,17%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-0,44%) и «Мотор Сичи» (-0,37%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду снизился на 0,28% - до 498,15 пункта при объеме 
торгов 1,76 млн злотых (13 млн грн).

В «индексной корзине» снизились в цене бумаги 
«Астарты» (-2,2%), «Агротона» (-0,85%) и агрохолдинга 
ИМК (-0,17%).

Подорожали акции KSG Agro (+16,83%), «Милкилен-
да» (+1,27%) и «Кернела» (+1,14%).

Рада приняла закон о привлечении 
инвестиций эмитентами

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины 
(об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвести-
ций эмитентами ценных бумаг)» №5592-д от 20 апреля 
2017 года.

Указанный законопроект с правками с третьей попыт-
ки поддержали 237 народных депутатов на пленарном 
заседании в четверг.

«Так сложилось, что в Украине в форме публичных ак-
ционерных обществ существуют тысячи юридических 
лиц. И в связи с этим они обязаны выполнять излишние 
требования, потому что, по сути, эти организации не яв-
ляются публичными», - сказал народный депутат Павел 
Ризаненко в ходе обсуждения законопроекта.

Как он отметил в ходе обсуждения документа 15 ноя-
бря, в проекте закона усовершенствованы статьи, каса-
ющиеся оформления, утверждения, публикации про-
спекта ценных бумаг и срока действия такого проспекта. 
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В частности, отменено обнародование проспекта цен-
ных бумаг в бумажной форме. Также усовершенствова-
ны нормы, касающиеся регулярной информации об эми-
тенте. Снижен порог раскрытия информации о 
владельцах голосующих акций частных акционерных 
обществ с 10% до 5%.

Как сообщалось, одной из главных целей указанного 
законопроекта названо снижение регуляторной нагрузки 
на непубличные акционерные общества путем оптими-
зации объема раскрытия информации и демонополиза-
ции путей раскрытия.

По оценкам НКЦБФР, в настоящее время минималь-
ные расходы ПАО на раскрытие информации составля-
ют порядка 21 тыс. грн в год, тогда как в случае отказа от 
статуса ПАО и принятия этого законопроекта они сокра-
тятся до 5,6 тыс. грн.

Собственный капитал УБ по итогам 9-мес. 
опустился ниже норматива

Фондовая площадка «Украинская биржа» (УБ) по ито-
гам деятельности в январе-сентябре 2017 года увеличи-
ла чистый убыток в 3,6 раза - до 4,959 млн грн, сообща-
ется в финансовой отчетности обнародованной на 
веб-сайте биржи.

Закон «О ценных бумагах и фондовом рынке» опреде-
ляет, что объем уставного капитала фондовой биржи 
должен составлять не менее 15 млн грн, тогда как раз-
мер собственного капитала фондовой биржи, осущест-
вляющей клиринг и расчеты, - не менее 25 млн грн.

С учетом полученного убытка собственный капитал 
УБ опустился ниже нормативного уровня - до 
23,913 млн грн.

УБ сообщила на своем веб-сайте, что она более года 
реализует проект по созданию программного комплекса 
UX-FIX, который предоставит доступ к информационным 
и торговым сервисам биржи с помощью протокола FIX 
(Financial Information eXchange) версии 4.2.

По данным УБ, новый программный комплекс расши-
рит возможности продажи биржевой информации ино-
странным вендорам, а также позволит торговать инстру-
ментами «Украинской биржи» через терминалы ведущих 
мировых брокерских систем.

«Срок введения в эксплуатацию программного ком-
плекса был перенесен с третьего квартала на четвер-
тый, что не позволило отразить стоимость этого актива в 
финансовой отчетности УБ за девять месяцев 2017 года. 
Введение в эксплуатацию UX-FIX состоится до конца те-
кущего года, что позволит восстановить размер соб-
ственного капитала биржи до уровня выше 25 млн грн», - 
указанно в сообщении УБ.

В свою очередь агентству «Интерфакс-Украина» со-
общили в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондово-
му рынку, что проверят отчетность биржи.

«Финансовая отчетность УБ анализируется в депар-
таменте лицензирования профессиональных участни-
ков фондового рынка. Если будут выявлены отклонения 
от установленных законодательством требований, то бу-
дет возбуждено дело и предоставлен срок на устране-
ние нарушения», - сообщили в пресс-службе НКЦБФР.

Неопределенной является также ситуация вокруг 
бирж Иннекс и УМВБ.

Иннекс в январе-сентябре 2017 года сократила чи-
стый убыток на 31,7% - до 341 тыс. грн, в результате ее 
собственный капитал снизился до 14,717 млн грн.

В то же время закон «О ценных бумагах и фондовом 
рынке» не дает четкого определения, является ли это 
нарушением, поскольку уставный капитал Иннекс соот-
ветствует требуемым 15 млн грн.

В свою очередь УМВБ в последний раз обнародовала 
отчетность на своем веб-сайте по итогам деятельности в 
январе-сентябре 2016 года.

Согласно реестру фондовых бирж на веб-сайте 
НКЦБФР, в настоящее время в Украине действует пять 
фондовых площадок: УБ, ПФТС, «Перспектива», Иннекс 
и УМВБ.

Как сообщалось, «Московская биржа» (МБ, РФ) в 
2016 году вышла из капитала фондовой площадки «Укра-
инская биржа»: в начале февраля Dragon Capital s.r.о. 
(Чехия) выкупила у нее 4,997 тыс. акций украинской бир-
жи (19,988% ценных бумаг), после чего 9 марта инвест-
группа «Универ Капитал» выкупила остальные 23% ак-
ций УБ в собственности МБ. В том числе группа «Универ 
Капитал» выкупила 100% акций УБХ, которому принад-
лежало 20,64% акций УБ и примерно 3% акций биржи 
напрямую.

В начале 2017 года Dragon Capital докупила 0,8% ак-
ций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 
20,788%.

По данным Единого государственного реестра юриди-
ческих и физических лиц единственным собственником 
УБХ является британская компания Teta Partners Ltd, 
афилиированная с группой «Универ Капитал».

УБ учреждена 15 мая 2008 года ведущими участника-
ми украинского рынка ценных бумаг совместно с россий-
ской фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 
2009 года и первой запустила рынок заявок, интернет-
трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального 
контрагента и срочный рынок.

Рост ставки размещения 
депосертификатов НБУ прекратился 

впервые с конца сентября
Национальный банк Украины (НБУ) в среду разместил 

на тендере 84-дневные депозитные сертификаты на 
300 млн грн, сохранив предельную ставку на уровне 
15,25% годовых.

Согласно сообщению НБУ, центробанк удовлетворил 
заявки девяти банков, тогда как неделей назад – 10 бан-
ков на ту же сумму.

Информация о других параметрах тендера пока от-
сутствует.

Это первый после 20 сентября тендер, на котором 
рост ставки размещения прекратился. За этот период 
она выросла до 15,25% годовых с 12,7% годовых, в том 
числе на предыдущем тендера – на 0,25 процентных 
пункта.

Как сообщалось, НБУ решил возобновить размеще-
ние 3-месячных сертификатов в связи с тем, что Мини-
стерство финансов не осуществляет размещение трех-
месячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском 
кредитном рынке не превышают двух недель, что услож-
нило процесс ценообразования для других инструмен-
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тов, в частности, валютных форвардов. Размещение 
трехмесячных депозитных сертификатов и вторичная 
торговля ими, по замыслу центробанка, должны испра-
вить такую ситуацию, способствовать формированию 
кривой доходности, повысить эффективность трансмис-
сионного механизма монетарной политики.

Погашение одной серии депозитных сертификатов, вы-
пущенных в течение четырех недель, будет происходить 
одновременно, в один день. Если на первом тендере их 
срок обращения 91 день, то на следующем через неде-
лю – 91 «минус» семь дней, еще через неделю – 91 «ми-
нус» 14 дней, в последнюю неделю – 91 «минус» 21 день.

Первый после февраля тендер прошел 13 сентября. 
При предложении в 500 млн грн спрос составил 2,29 млрд 
грн, спустя неделю он уменьшился до 1,55 млрд грн, но 
ставку Нацбанк опустил до 12,7% – пока это минималь-
ный уровень для таких тендеров.

В последующие три недели спрос стабилизировался в 
пределах 330 млн грн --- 450 млн грн, но ставка росла. В 
условиях ускорения инфляции НБУ повысил учетную 
ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых с 27 октября.

Греция объявила беспрецедентный своп 
гособлигаций объемом 29,7 млрд евро

Агентство управления госдолгом Греции (PDMA) в 
среду объявило об обмене гособлигаций 20 различных 
выпусков совокупной номинальной стоимостью 
29,7 млрд евро на долговые бумаги новых выпусков.

Как говорится в сообщении PDMA, своп призван повы-
сить ликвидность долговых обязательств Греции и об-
легчить продажу новых бумаг в будущем.

Обмен затрагивает бонды, выпущенные Грецией в 
2012 году. Инвесторам предложены пять новых выпу-
сков гособлигаций с погашением в 2023, 2028, 2033, 
2037 и 2042 годах. Фиксированные купоны составляют 
от 3,5% до 4,2%.

Заявки на обмен бумаг принимаются до 28 ноября, 
дата окончательных расчетов в рамках свопа - 5 дека-
бря. Участие инвесторов является добровольным.

Третья программа международной помощи Греции за-
вершится в августе 2018 года, и власти страны уже на-
чали подготовку к работе без внешней финансовой под-
держки. В 2018 году правительство Греции рассчитывает 
привлечь на долговых рынках не менее 6 млрд евро, за-
являли ранее представители кабмина.

Доходность 2-летних гособлигаций Греции снизилась 
в среду на 2,5 базисного пункта, до 2,91%, 5-летних бу-
маг - на 1,5 б.п., до 4,13%.

Объемы торгов греческими бумагами на вторичном 
рынке остаются крайне низкими: 49 млн евро в октябре 
против 36 млн евро в сентябре. В 2016 году объем тор-
гов был самым низким за все время наблюдений (с 
2001 года) - 519 млн евро, тогда как пик в 2004 году был 
достигнут на отметке 136 млрд евро.

При подготовке раздела «новости» 
использованы материалы инТерФакС-Украина

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ 1-Й ЕЗПГР 89
2. ПАТ АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАВІА» 15
3. ПРАТ АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 9
4. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
10

5. ПРАТ АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ 5
6. ПРАТ АТ «СВІТАНОК» 12
7. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 121
8. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 6
9. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №6
121

10. ПАТ БТА БАНК 7
11. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 4
12. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 26 «ОДЕСБУД»
8

13. ТОВ ВГО ГРУП 121
14. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 88
15. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 12
16. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
88

17. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД

13

18. ПАТ КВАЗАР 14
19. ПАТ КВАЗАР 88
20. ПАТ КРЕДОБАНК 18
21. ПТ ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ» 121
22. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 15
23. ПАТ МЕТАБАНК 9
24. ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ» 88
25. ПРАТ НЕО ВІТА 6
26. ПАТ ОВРУЧСІЛЬБУД 10

27. ПАТ ОВРУЧСІЛЬБУД 16
28. ПАТ ОРІОН 16
29. ПРАТ ПІДСЕРЕДНЄ 9
30. ПРАТ ПОЛТАВХІММАШ 8
31. ПАТ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 89
32. ТОВ РА ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ 16
33. ПАТ РАДОМИШЛЬ 16
34. ПАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 17
35. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОМОБІЛЬНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0901 
17

36. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
БЮРО «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

10

37. ПРАТ СТАРОСАЛТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

9

38. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 8
39. ПАТ СУМИХІМПРОМ 4
40. ПРАТ ТЕРМОПРИЛАД 10
41. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»

17

42. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 8
43. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 6
44. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 14
45. ПАТ УКРСОЦБАНК 5
46. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 14
47. ТОВ ФОСАГРО-УКРАИНА 89
48. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 11
49. ТОВ ЦОРП «ФУДЦЕНТР» 90
50. ПАТ ЧІЗ 11
51. ПАТ ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 4
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

При йом ого ло шень —
e ma il: 
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за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
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Ад ре са ре дак ції: 
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17219
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
16.11.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

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