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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРивАтНе АкЦiОНеРНе тОвА-
РиствО «А-ПЛАст», 21674412, 
02099 м. київ Дарницький р-н 
вул. Бориспiльська, б.9, корп 95, 
(044)5764278

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

24.04.2018р.

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

http://aplast.pat.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Фiрма Бакалiя», 01553416, Україна Хмельницька обл. 29000 
мiсто Хмельницький вулиця Шевченка будинок 70, 0382 65-64-52

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.bakaleya.org/pat

ПРивАтНе АкЦiОНеРНе тОвАРиствО «ФiРМА БАкАЛiЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш», 
04873009, вул. Свердлова, 1а, м.Слов'янськ, д/н, Донецька, 84105, 

(06262) 3-53-50
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.kerammash.ua/emitent/

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ІНститУт кеРАМІЧНОгО МАшиНОБУДУвАННЯ «кеРАММАш»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 р. емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщен-
ня цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРивАтНе АкЦiОНеРНе тОвА-
РиствО «вОЛОвОДiвкА», 
03730816, 22810 вiнницька область 
Немирiвський район, с. воловодiвка, 
вул. Урожайна, 1, (097)4773418

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

volovodivka.com.ua

Річна інформація 
емітентів для опублікування в офіційному 

друкованому виданні
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРивАтНе АкЦiОНеРНе тОвА-
РиствО «АвтОтРАНсПОРтНе 
ПiДПРиЄМствО 17461», 03119581, 
17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н,  
м.Прилуки, вул. Пирятинська, б. 127 
(04637) 5-25-89,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

22.04.2018

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

metanatp17461.pat.ua
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація ПрАт «Бродівський Агротехсервіс»
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Бродівський Агротехсервіс», 03752717, вул. І.Богуна, 

буд.1, м. Броди, Бродівський, Львівська, 80600, (03266) 430-86
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.brodyagrotehservis.bfg.lviv.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
 «БРОДІвський АгРОтехсеРвІс»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «Блакитний поліс»»
2. Код за ЄДРПОУ: 31029412
3. Місцезнаходження: 03150 Київ, Антоновича, 122
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-30-80, (044) 206-30-80
5. Електронна поштова адреса: lawyer@bplife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Прото-

кол №1 вiд 23.04.2018р.) було прийнято рiшення про надання попередньої 
згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в 
особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення до дати проведення 
наступних річних загальних зборів акціонерів. Характер значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi договори; до-
говори страхування та перестрахування; договори купiвлi-продажу цiнних 

паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна та активiв; фiнансовi договори (в 
тому числi: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; пе-
реведення боргу, поворотної фiнансової допомоги, позики, розмiщення 
депозитiв та iншi). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 75 000 000 
(сімдесят п'ять мiльйонiв) грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi 
правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину 
вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та 
перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-
продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума 
зобов'язань за цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi складає 363 881 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 21 %. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй -15768 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi в загальних зборах емiтента -15768 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ,що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 15768 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

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

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

2. голова правління  шемчук О.в.
23.04.2018

ПУБЛІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «стРАхОвА кОМПАНІЯ «БЛАкитНий ПОЛІс»

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БЛІЦ-ІНФОРМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 20050164
3. Місцезнаходження: 02156 м.Київ, вул. Кiото, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)277-73-50, (044)585-65-33
5. Електронна поштова адреса: melicenta@blitz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.blitz.kiev.ua/ 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Рішення про зміни в складі посадових осіб емітента прийнято згідно На-

казу Президента Товариства від 20.04.2018 року.
Посадова особа Погребна Галина Володимирівна, яка займала посаду 

головного бухгалтера, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з 28.10.2003 р. по 20.04.2018 р. 

Паламарчук Ірина Сергіївна призначена на посаду головного бухгалте-
ра Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. Строк, на який призначено особу: з 20.04.2018 р 
безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
головний бухгалтер ТОВ «ВЕГА», директор ТОВ « ВКФ «ЕТЕРІЯ».

Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані 
відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

Президент  Бандура А.М.
23.04.2018 р. 

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «БЛІЦ-ІНФОРМ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тО-
вАРиствО «ІвАНО-ФРАНкІвськА хАРЧОсМАкОвА 
ФАБРикА». 2. Код за ЄДРПОУ: 20550910 . 3. Місцезнаходження: 76019, 
Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1 . 4. Міжміський 
код, телефон, факс: (0342) 77-91-91. 5. Електронна поштова адреса: 
ksenija6362@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://ksenija.ua/ 7. Вид 
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст Повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів емітента 19.04.2018р. прийнято рішен-

ня щодо зміни складу посадових осіб, зокрема:
крицун Ігор Михайлович (не надав згоди на розкриття паспортних да-

них) - переобрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 3 роки, 
протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради емітен-
та, володіє 20,776 % у статутному капіталі емітента. Рішенням Наглядової 
ради від 19.04.2018р. особу обрано Головою Наглядової ради;

Яцків Микола володимирович (не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних) - переобрано членом Наглядової ради (представник акціонера) 
строком на 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду члена Нагля-
дової ради емітента, акціями емітента не володіє;

Прошак тетяна Романівна (не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) - переобрано членом Наглядової Ради (представник акціонера) 
строком на 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена На-
глядової ради емітента, акціями емітента не володіє.

Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Директор Крицун Роман Михайлович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе акціонерне товариство 
«Івано-Франківська харчосмакова фабрика» . 2. Код за ЄДРПОУ: 
20550910 . 3. Місцезнаходження: 76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-
Франківськ, вул.Крайківського, 1 . 4. Міжміський код, телефон, факс: (0342) 
77-91-91. 5. Електронна поштова адреса: ksenija6362@gmail.com. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://ksenija.ua/ 7. Вид особливої інформації: 
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

ІІ. текст Повідомлення: Загальними зборами акціонерів емітента 
19.04.2018р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть учинятися емітентом протягом не більш як од-
ного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з 
фінансово-господарською дiяльнiстю емітента, з сукупною граничною 
вартiстю 30 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 10502 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 285,66 %. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй емiтента: 6082646. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 5762615. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували: «за» прийняття рiшення – 5005901; «проти» прийняття рiшення - 0.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Директор Крицун Роман Михайлович.

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 "iНститУт 
кеРАМiЧНОгО МАшиНОБУ-
ДУвАННЯ "кеРАММАш"

2. Код за ЄДРПОУ 04873009
3. Місцезнаходження 84105, м.Слов`янськ, вул.Свердлова,1а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06262) 34595 (06262)35516

5. Електронна поштова адреса nea@ikm.donbass.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.kerammash.ua/emitent/index.
htm

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

ii. текст повідомлення
20 квiтня 2018 року загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Кераммаш» прий-

няли рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за рахунок 
нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2017 року в розмiрi 
1900600,00 грн. з розрахунку 850,00 грн. на 1 акцiю. Виплату всiєї суми 
дивiдендiв провести в перiод з 21.05.2018 року по 19.10.2018 року безпо-
середньо акцiонерам в повному обсязi. Дата складання перелiку осiб,що 
мають право на отримання дивiдендiв,-15 травня 2018 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Згоденко Роман Олександрович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

Річна інформація 

ПРивАтНе  
АкЦiОНеРНе тОвАРиствО 

«тОРгОвеЛьНе ПiДПРиЄМствО ФОРт»
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Торговельне пiдприємство ФОРТ", 
04405142Житомирська , Богунський, 
10031, м.Житомир, Покровська , 239 -В 
(0412) 51-13-81,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://vitiszt.wixsite.com/fort

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе АкЦiОНеРНе 
тОвАРиствО «вОЛиНськА ОБЛАсНА ДРУкАРНЯ» 
к О Р  П О  РАт и в Н е  П i Д П Р и Є М  ст вО  Д А к 
«УкРвиДАвПОЛi гРА ФiЯ», 02465973, 43010, Волинська обл., 
м.Луцьк, пр-т Волi, 27 (0332) 24-05-30

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.druk.volyn.ua

Річна інформація емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне то-
вариство «Укренерготранс», код за ЄДРПОУ - 32082812, Дніпропетров-
ська обл., 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубиніна, буд. 8, телефон 056 
371-05-83,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.uetrans.com

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО  
«УкРеНеРгОтРАНс»
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Додаток 8 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

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

ПРОсПект 
емісії облігацій підприємства, 

щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
Українською мовою: тОвАРиствО З ОБМеЖеНОЮ вІДПОвІДАЛьНІстЮ 

«ІНвестиЦІйНО-БУДІвеЛьНА кОМПАНІЯ «АЛьЯНс-гРУП»;
російською мовою: ОБЩествО с ОгРАНиЧеННОй ОтветствеННОс-

тьЮ «иНвестиЦиОННО-стРОитеЛьНАЯ кОМПАНиЯ «АЛьЯНс-гРУП»;
англійською мовою: «iNVESTMENT-CONSTRUCTiON COMPANY «ALLiANCE-

GROUP», LiMiTED LiABiLiTY COMPANY 
2) скорочене найменування (за наявності)
українською мовою: ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП»;
російською мовою: ООО «ИСК «АЛЬЯНС-ГРУП»;
англійською мовою: «ICC «ALLIANCE-GROUP», LLC
3) код за ЄДРПОУ
38780682
Надалі у тексті цього Проспекту емісії облігацій ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП» 

також згадується як Товариство або Емітент. 
4) місцезнаходження
04053, м.Київ, пров. Киянівський, будинок 3-7, кімната 302
5) засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Телефон (044) 392-21-99, Факс (044) 339-96-99. office@bud.com.ua
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реє-

страцію емітента
Дата державної реєстрації - 17.06.2013 року. 
Зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміні-

страцією.
7) предмет і мета діяльності
витяг із статуту товариства: «ІІ. ЦІЛІ тА ПРеДМет ДІЯЛьНОстІ тОвАРи-

ствА
4.1. Метою діяльності Товариства є :
(1) одержання прибутку та використання його в інтересах учасників Товариства;
(2) ефективне управління майном та коштами, як власними, так і залученими;
(3) забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Товари-

ства.
4.2. Предметом діяльності Товариства є надання послуг, здійснення виробни-

чої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, 
інжинірингової, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підпри-
ємницької діяльності що не суперечать чинному законодавству України.

4.3. У відповідності з предметом і метою діяльності, Товариство, в тому числі, 
але не обмежуючись, має право:

У галузі будівництва:
• Підготовка будівельних ділянок; 
• Розбирання та знесення будівель; 
• Земляні роботи; 
• Розбирання або знесення будівель та споруд, розчищення земельних діля-

нок під будівництво; 
• Виконання земляних робіт: виймання ґрунту, відсипання ґрунту, вирівнюван-

ня та планування будівельних майданчиків і ділянок, копання траншей, видален-
ня скельних порід, підривні роботи тощо;

• Підготовка ділянок для гірничих робіт; 
• Дренажні роботи на будівельних ділянках;
• Дренажні роботи на лісових та сільськогосподарських ділянках; 
• Розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівель-

них, геофізичних, геологічних та подібних досліджень; 
• Будівництво будівель та споруд; 
• Загально будівельні роботи, які включають: зведення закінчених будівель та 

споруд: житлових, адміністративних, громадських будинків, будівель спеціально-
го призначення, сільськогосподарських будівель тощо, зведення шляхів, авто-
страд, мостів, тунелів, залізниць, аеродромів, портів та інших морських та річко-
вих об'єктів, іригаційних систем, санітарних систем, промислових об'єктів, 
трубопроводів, ліній електропередачі тощо. 

• Будівництво всіх типів будівель та інженерних споруд; 
• Будівництво будівель, яке включає будівництво всіх типів будівель: житлових, 

адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підпри-
ємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підпри-
ємств важкої промисловості (енергетика, гірничодобувна), будівництво індивідуаль-
них будинків "під ключ", роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель;

• Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену, включаючи 
роботи з реконструкції, реставрації та ремонту; 

• Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачан-
ня, будівництво магістральних наземних та підземних комунікаційних ліній, вклю-
чаючи роботи з реконструкції, реставрації та ремонту;

• Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання, 
включаючи будівництво місцевих та міських трубопроводів, мереж зв'язку та 

електропередач, допоміжних інженерних споруд: водопровідних, теплових, кана-
лізаційних і газопровідних мереж, включаючи вуличну розподільну мережу ліній 
електропередач, наземних і підземних місцевих телефонних та інших комуніка-
ційних ліній;

• Роботи з монтажу технологічних трубопроводів, включаючи роботи з рекон-
струкції, реставрації та ремонту; 

• Будівництво інших споруд, включаючи будівництво споруд для стадіонів та 
спортивних майданчиків, плавальних басейнів, інших спортивних та рекреаційних 
споруд, а також роботи з реконструкції, реставрації та ремонту таких споруд;

• Монтаж та встановлення збірних конструкцій, включаючи монтаж з готових 
елементів збірних будівельних конструкцій на будівельних майданчиках; 

• Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
• Монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій, улаштування кроквяних 

конструкцій покрівель з різних матеріалів (черепичних, металевих тощо), фарбу-
вання покрівель;

• Роботи з гідроізоляції;
• Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд; 
• Будівництво автострад, вулиць, шосе, інших доріг для автомобільного тран-

спорту та пішоходів, включаючи їх ремонт та реконструкцію;
• Будівництво водних споруд, включаючи роботи з реконструкції, реставрації, 

оновлення та ремонту;
• Інші будівельні роботи; 
• Спеціалізована будівельна діяльність, включаючи: роботи зі зневоложення 

будівель, видалення азбесту, підіймальні роботи, спеціалізовані роботи, які з при-
чин доступу до об'єкта потребують навичок зі скелелазіння та використання осо-
бливої техніки (тобто робота на висоті на висотних конструкціях); 

• Інші спеціалізовані будівельні роботи, включаючи спорудження фундаменту, 
забивання паль, буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шах-
тних стволів (шурфів), мурування та кладку з цегли та іншого каменю і бруківки, 
установлення та демонтаж риштовань та помостів, залізобетонні роботи та інші 
бетонні роботи, будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей 
тощо, монтаж та демонтаж рейок під баштові крани, роботи з реконструкції, рес-
таврації, оновлення та ремонту; 

• Монтаж металевих конструкцій, включаючи монтаж будівель з металевих 
конструкцій;

• Установлення інженерного устаткування будівель та споруд; 
• Електромонтажні роботи, включаючи монтаж в будинках та інших будівель-

них об'єктах електропроводки, електроарматури та електроприладів, монтажні 
роботи, пов'язані з установленням систем телекомунікації, установлення елек-
троопалювального устаткування, роботи з установлення: систем протипожежної 
сигналізації, систем проти зламної (охоронної) сигналізації, радіо- та телевізійних 
антен, громовідводів, установлення в будинках та інших будівельних об'єктах 
ліфтів та ескалаторів тощо, установлення та ремонт антен на будинках; 

• Ізоляційні роботи, включаючи улаштування в будинках та інших будівельних 
об'єктах теплової, звукової та вібраційної ізоляції; 

• Санітарно-технічні роботи; 
• Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; 
• Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
• Газопровідні роботи; 
• Інші монтажні роботи; 
• Роботи з завершення будівництва, включаючи штукатурні роботи, столярні та 

теслярські роботи, покриття підлог та облицювання стін, малярні роботи та скління; 
• Інші роботи з завершення будівництва, включаючи: установлення приватних 

плавальних басейнів, пароструминне, піскоструминне та інше очищення фасадів 
будівель, архітектурно-реставраційну діяльність, інші оздоблювальні та завер-
шальні роботи, не віднесені до інших групувань;

• Оренда будівельної техніки з оператором.
У галузі транспорту:
• Організація перевезення вантажів та пасажирів різними видами транспорту;
• Діяльність щодо організації та здійснення перевезень пасажирів і вантажів 

автомобільним транспортом, для чого Товариство може будувати, орендувати, 
експлуатувати різні будівлі, приміщення, транспортні засоби, а також використо-
вувати їх спільно з іншими суб’єктами господарської діяльності на договірних за-
садах;

• Діяльність наземного транспорту; 
• Діяльність залізничного транспорту, включаючи пасажирські та вантажні пе-

ревезення залізничним транспортом за всіма видами сполучення, перевезення 
вантажів залізничним транспортом за всіма видами сполучення, у тому числі на 
під'їзних коліях промислових чи будівельних підприємств;

• Діяльність іншого наземного транспорту; 
• Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту;
• Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту; 
• Діяльність автомобільного вантажного транспорту, включаючи перевезення 

різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, велико-
вагових та небезпечних вантажів тощо, рефрижераторне перевезення, переве-
зення не пакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення 
автоцистернами, у тому числі збирання молока на фермах, перевезення відхо-
дів, мулу чи забрудненого ґрунту, зібраних третіми особами, до місця кінцевого 
оброблення, оренду вантажних автомобілів з водієм, вантажні перевезення тран-
спортними засобами з використанням живої тяглової сили;

• Діяльність водного транспорту;
• Діяльність авіаційного транспорту;
• Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції; 

тОвАРиствО З ОБМеЖеНОЮ вІДПОвІДАЛьНІстЮ
 «ІНвестиЦІйНО-БУДІвеЛьНА кОМПАНІЯ «АЛьЯНс-гРУП»
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• Транспортне оброблення вантажів, включаючи навантаження та розванта-
ження вантажів та багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що викорис-
товується для перевезення, а також навантаження, включаючи закріплення ван-
тажу та розвантаження суден; 

• Складське господарство, включаючи зберігання та складування всіх видів 
товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних про-
дуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначен-
ня, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо;

• Функціонування транспортної інфраструктури; 
• Організація перевезення вантажів, включаючи організацію перевезення ван-

тажів експедицію вантажів, організацію перевезень залізничним, автомобільним, 
водним, авіаційним транспортом, приймання групових та індивідуальних партій 
вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів, підготування тран-
спортної документації та супровідних листів, організацію групового відправлення 
вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, 
включаючи збирання та розподілення вантажів, послуги митних брокерів, послу-
ги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів тран-
спорту), операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з 
метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, 
зважування вантажів тощо;

• Послуги транспортних агентств; 
У галузі дослідження та розробки:
• Науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи;
• Технічні випробування та дослідження;
• Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук;
• Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук;
• Впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-

дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах 
народного господарства;

• Технічні випробування та дослідження, в тому числі вимірювання чистоти 
води та повітря, радіоактивності тощо, аналіз стану навколишнього середовища: 
газів, диму, стічних вод тощо, випробувальні роботи в галузі гігієни харчування, у 
т. ч. випробування та ветеринарний контроль, пов'язані з виробництвом продуктів 
харчування, випробування на міцність, надійність та зносостійкість виробів, 
контроль розрахунків елементів будівельних конструкцій, сертифікацію літаків, 
транспортних засобів, резервуарів, працюючих під тиском, установок тощо, тех-
нічний догляд автотранспортних засобів;

• Пускові та налагоджувальні роботи.
У галузі виробництва:
• Виробництво будівельних металевих конструкцій, в тому числі виробництво 

будівельних збірних металоконструкцій, виробництво інших конструкцій та їх час-
тин з чорних металів та алюмінію, монтаж та встановлення на місці металевих 
конструкцій; 

• Виробництво будівельних металевих виробів;
• Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів;
• Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення, вузлів та деталей 

до них;
• Установлення, технічне обслуговування та ремонт котлів центрального опа-

лення промислового типу для опалення багатоквартирних житлових будинків, 
дистанційного опалення; 

• Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення, для отри-
мання водяної та іншої пари;

• Виробництво генераторів водяної та іншої пари;
• Виробництво частин та допоміжного обладнання для парових котлів: конден-

саторів, економайзерів, підігрівачів, парозбірників та акумуляторів пари тощо;
• Виробництво інших готових металевих виробів; 
• Виробництво машин та устаткування; 
• Виробництво механічного устаткування; 
• Виробництво машин та устаткування загального призначення; 
• Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господар-

ства; 
• Виробництво верстатів; 
• Виробництво, ремонт та монтаж інших машин та устаткування спеціального 

призначення; 
• Виробництво, ремонт та монтаж машин та устаткування спеціального при-

значення, н.в.і.г.; 
• Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води; 
• Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування, в 

тому числі виробництво промислового холодильного та морозильного устаткуван-
ня, теплових насосів, виробництво кондиціонерів, виробництво теплообмінників, 
виробництво промислових вентиляторів, виробництво вузлів та деталей до про-
мислового холодильного та вентиляційного устаткування, монтаж, технічне обслу-
говування та ремонт промислового холодильного та вентиляційного устаткування.

У галузі торгівлі:
• Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речови-

нами; 
• Посередництво в торгівлі різноманітними групами та видами товарів;
• Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами;
• Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
• Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі; 
• Оптова торгівля різноманітними групами та видами товарів;
• Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
• Інші види оптової торгівлі;
• Роздрібна торгівля різними групами та видами товарів; ремонт побутових 

виробів та предметів особистого вжитку; 
• Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продоволь-

чого асортименту; 

• Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами; 
• Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами; 
• Роздрібна торгівля поза магазинами.
У сфері охоронних послуг:
• Надання послуг по охороні державної (крім окремих особливо важливих 

об’єктів державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабіне-
том Міністрів України порядку), колективної та приватної власності;

• Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
• Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного 

захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів;
• Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю, пожежної техніки, 

протипожежного устаткування;
• Послуги в галузі розробки і виготовлення різноманітної технічної документації.
• Діяльність у сфері нерухомості:
• Операції з нерухомістю;
• Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підпри-

ємцям;
• Операції з власним нерухомим майном;
• Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в 

оренду 
• Операції з нерухомістю для третіх осіб;
• Інші операції з нерухомістю;
• Оренда автомобілів, інших наземних транспортних засобів та устаткування. 
У галузі права, маркетингу та фінансової діяльності:
• Консультування з питань комерційної діяльності та управління; 
• Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
• Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
• Управління підприємствами;
• Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії;
• Рекламна діяльність;
• Надання консультаційних послуг з питань господарської діяльності, надання 

інших консалтингових, інформаційних та посередницьких послуг на комерційних 
засадах з питань економіки, підприємництва;

• Ведення брокерської та інших комерційних видів діяльності на товарних біржах;
• Надання інших комерційних послуг.
• Інші види діяльності:
• Благодійна діяльність;
• Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
4.4. Товариство має право займатись також іншими видами господарської та 

підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.
4.5. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує 

ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.
4.6. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність від-

повідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи. Ва-
лютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок 
та використовуються ним самостійно у відповідності з чинним законодавством.

4.7. Товариство може здійснювати спонсорську, доброчинну та благодійну ді-
яльність.

8) перелік засновників емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-ГРУП» є правонаступником ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙНЕНС ГРУП КЕПІТАЛ» заснованого 
відповідно до рішення Установчих зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙНЕНС ГРУП КЕПІТАЛ», протокол №1 від 
13  червня 2013 року, ідентифікаційний код 38780682. Засновником ТОВ «ФАЙ-
НЕНС ГРУП КЕПІТАЛ» був громадянин України – Бойко Ігор Володимирович.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙНЕНС ГРУП КЕ-
ПІТАЛ» перейменоване у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-ГРУП» згідно рішення За-
гальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФАЙНЕНС ГРУП КЕПІТАЛ» (протокол №1/09092013 від 09 вересня 2013 року). 

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

Витяг з Статуту Товариства: 
«13.1. Управління Товариством здійснюють:
(1) Вищий орган Товариства, яким є Загальні збори учасників Товариства;
(2) Виконавчий орган Товариства, яким є Директор Товариства.
13.2. Контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства від імені учасни-

ків здійснює Ревізійна комісія Товариства.
СТАТТЯ 14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
1.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Това-

риства (надалі – Збори, Загальні збори). Загальні збори мають право приймати 
рішення по будь-якому питанню діяльності Товариства, внесеному до порядку 
денного Зборів у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством.

1.2. Правомочність Загальних зборів і прийнятих ними рішень, порядок та стро-
ки їх скликання визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

14.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
(1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його 

планів і звітів про їх виконання;
(2) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу; 
(3) створення та відкликання Виконавчого органу Товариства;
(4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення 

та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
(5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку 

та збитків товариства;
(6) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
(7) виключення учасника із Товариства;
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(8) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної 
комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

(9) прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення Товари-
ства, а також виділ з Товариства однієї чи декількох нових юридичних осіб, при-
значення відповідних комісій та затвердження балансів. 

(10) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та 
представництв, затвердження їх статутів та положень;

(11) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Дирек-
тора Товариства;

(12) визначення умов оплати праці Директора Товариства, керівників його до-
чірніх підприємств, філій та представництв;

(13) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових 
вкладів;

(14) відмова від будь-яких належних Товариству прав, чи їх передача, у тому 
числі, але не виключно, прав користування земельними ділянками;

14.4. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не мо-
жуть бути передані ними для вирішення Директором Товариства.

14.5. До компетенції Загальних зборів належить:
(1) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ, ЗМІНУ ЧИ РОЗІРВАННЯ ПРА-

ВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ ТА ІНШИХ УГОД):
(1) на суму, що дорівнює або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) грн. (або її 

еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ), або декількох правочинів з одним 
і тим же контрагентом протягом 2 (двох) календарних місяців, що сумарно до-
рівнюють або перевищують цю суму;

(2) щодо користування чи розпорядження будь-яким нерухомим майном Това-
риства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо орен-
ди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі 
передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприєм-
ства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку 
тощо, незалежно від суми;

(3) щодо відчуження або розпорядження в інший спосіб корпоративними пра-
вами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та 
об’єднаннях, незалежно від суми;

(4) щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручи-
тельства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в дові-
рче управління майна Товариства, незалежно від суми;

(5) щодо купівлі-продажу, обігу та емісії цінних паперів (акцій, облігацій, вексе-
лів, тощо) незалежно від суми. 

(2) ПОГОДЖЕННЯ:
(1) пропозицій Директора про призначення головного бухгалтера, начальника 

служби охорони Товариства;
(2) пропозицій Директора про списання з балансу Товариства безнадійної 

щодо стягнення заборгованості, товарно-матеріальних цінностей Товариства в 
результаті нестач та втрат, а також про списання морально застарілого, зношено-
го та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та 
швидкозношуваного майна. Перелік майна, безнадійної заборгованості, нестач 
та втрат, які Директор має намір списати подаються ним на погодження разом з 
проектом рішення про списання;

(3) пропозицій Директора щодо порядку створення, склад, призначення, дже-
рела створення та порядок використання фондів;

(4) пропозицій Директора щодо створення та припинення діяльності дочірніх 
підприємств, філій та представництв, статутів та положень дочірніх підприємств, 
філій та представництв;

(5) пропозицій Директора щодо напрямків діяльності дочірніх підприємств, 
філій, відділень та представництв Товариства;

(6) пропозиції Директора про призначення та звільнення керівників дочірніх під-
приємств Товариства, філій та представництв, а також про умови оплати їх праці;

(7) річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), 
результати діяльності, балансу з висновками Ревізійної комісії, а також звіту про 
виконання плану діяльності та плану розподілу прибутку по фондах;

(8) підписання з Директором контракту (трудового договору), у разі прийняття 
рішення про його підписання. Від імені Загальних зборів контракт Директором 
підписує уповноважений на Загальних зборах учасник Товариства;

(9) затвердження колективного договору;
(10) представлення інтересів Товариства в судах, органах влади та управлін-

ня, інших організаціях по спорах з Директором Товариства;
(11) заслуховування поточних та річних звітів Директора Товариства та скла-

дання висновків по них;
(12) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій 

фінансово-господарської діяльності Товариства та залучення до перевірок неза-
лежних аудиторів;

(13) в разі загрози неплатоспроможності Товариства, прийняття рішення від-
повідно до закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» про звернення до суду про порушення справи про банкрутство 
та доручення Директору Товариства звернутися до суду з відповідною заявою;

(14) визначення переліку відомостей, які є комерційною таємницею.
14.6. Порядок та періодичність скликання Загальних зборів:
(1) Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються 

персонально, шляхом надсилання кожному учаснику рекомендованого повідо-
млення або факсимільним зв’язком або електронною поштою. Повідомлення по-
винні бути зроблені не менш як за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загаль-
них зборів. Загальні збори учасників проводяться, як правило, за 
місцезнаходженням Товариства.

(2) Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими.
(3) Чергові Збори скликає керівник виконавчого органу Товариства не рідше 

одного разу на рік та не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення фінан-
сового року Товариства.

(4) Позачергові Загальні збори Товариства скликаються:
(1) у разі неплатоспроможності Товариства;
(2) на письмову вимогу учасників, які володіють у сукупності не менш, як 10% 

(десять відсотків) голосів Товариства.
Вимога повинна містити перелік питань для обговорення на Загальних зборах 

учасників та подається Директору у вигляді листа з супровідною запискою, де 
обґрунтовуються мотиви скликання позачергових Загальних зборів, зазначається 
порядок денний, а також з проектами рішень та/або іншими документами, 
пов’язаними з питаннями порядку денного.

Якщо протягом 25 (двадцяти п’яти) днів керівник виконавчого органу Товари-
ства не виконав зазначеної вимоги, учасники мають право самостійно скликати 
Загальні збори згідно чинного законодавства України.

(3) на вимогу керівника виконавчого органу Товариства;
(4) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
(5) в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства 

в цілому.
(5) Кожен з учасників може вносити свої пропозиції до порядку денного За-

гальних зборів не пізніше ніж за 25 (двадцять п’ять) днів до їх скликання. 
(6) Не пізніше як за 7 (сім) днів до скликання Загальних зборів учасникам по-

винна бути надана можливість ознайомитись з документами, що пов'язані з по-
рядком денним Загальних зборів. Питання, які не входять до порядку денного 
Загальних зборів, можуть бути розглянуті тільки за згодою всіх учасників, при-
сутніх на зборах.

(7) Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням 
кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується Головою та Се-
кретарем зборів, які обираються на кожних Загальних зборах. Брати участь у зборах 
з правом дорадчого голосу може Директор, який не є учасником Товариства.

(8) Загальні збори веде Голова зборів, протокол та матеріали зборів оформ-
лює Секретар.

(9) На Загальних зборах ведеться протокол, який підписується Головою і Се-
кретарем Зборів та всіма учасниками, які присутні на даних Загальних зборах і не 
пізніше як через три робочі дні після закінчення Зборів передається разом з інши-
ми матеріалами зборів Директору Товариства для зберігання та надання для 
ознайомлення учасникам.

(10) Книга протоколів та інші матеріали Зборів повинні надаватися за вимогою 
для ознайомлення кожному з учасників. За вимогою учасників Директор видає 
також засвідчені довідки з Книги протоколів.

14.7. Правомочність Загальних зборів, порядок прийняття рішення:
(1) рішення Загальних зборів визнаються дійсними, якщо у їх роботі беруть 

участь учасники або уповноважені учасниками представники, що володіють у сукуп-
ності більш як 60 % голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства;

(2) рішення Загальних зборів приймаються шляхом голосування. Учасники 
мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

(3) рішення Загальних зборів приймаються більш як 50 (п’ятдесятьма) відсо-
тками загальної кількості голосів учасників Товариства з таких питань:

3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження 
його планів та звітів про їх виконання;

3.2. внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капі-
талу;

3.3. виключення учасника з Товариства;
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.
СТАТТЯ 15. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
15.1. Загальні положення :
(1) Виконавчим органом Товариства є одноособовий орган – Директор Това-

риства (надалі – Директор); 
(2) Директор обирається (призначається) на невизначений строк;
(3) Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства;
(4) Директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам, рішення яких 

для нього є обов’язковими;
(5) У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом 

Товариства, рішеннями Загальних зборів, трудовим контрактом (у разі його укла-
дання), а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

15.2. Порядок обрання та відкликання Директора Товариства:
(1) Директор обирається Загальними зборами. З обраним Директором може 

бути укладено трудовий контракт, в якому визначаються права, обов’язки, строк 
повноважень Директора, відповідальність сторін, умови матеріального забезпе-
чення та умови розірвання контракту. У разі укладення з Директором трудового 
контракту від імені учасників Товариства такий контракт підписує уповноважений 
на Загальних зборах учасник;

(2) Директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідно-
му рішенні Загальних зборів. Якщо у відповідному рішенні такий момент не за-
значений, Директор вступає в свої повноваження з моменту підписання трудово-
го контракту (у разі його укладення), якщо інший термін не вказаний у цьому 
трудовому контракті;

(3) У випадку дострокового розірвання контракту (якщо такий контракт буде 
підписано) за власним бажанням Директор (на підставі відповідної заяви) або за 
ініціативою Загальних зборів у випадках, передбачених контрактом та чинним 
законодавством, Загальні збори обирають нового Директор;

(4) Директор може бути у будь-який час усунений рішенням Загальних зборів 
від виконання своїх обов’язків.

15.3. Директор має право :
(1) без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах Статуту та 

чинного законодавства;
(2) представляти інтереси Товариства перед третіми особами;
(3) приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочи-

нів (угод, договорів) на суму до 100 000 (сто тисяч) грн., або її еквіваленту в іно-
земній валюті за курсом НБУ, за винятком тих правочинів (договорів), прийняття 
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рішення про укладення, зміну чи розірвання по яким відноситься до компетенції 
Загальних зборів, згідно з підпунктами (2) – (5) пункту 14.5(1) цього Статуту;

(4) укладати, змінювати та розривати від імені Товариства правочини (договори):
4.1. право на прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких на-

лежить Директору, згідно п. 15.3 (3) цього Статуту;
4.2. інші правочини (договори), рішення про укладення, зміну чи розірвання 

яких віднесено до компетенції Загальних зборів, за умови, що таке рішення було 
прийняте Загальними зборами і доведене до відома Директора. Право на укла-
дення, зміну чи розірвання таких правочинів (договорів) виникає у Директора з 
моменту надання їй письмового рішення (витягу з протоколу) Загальних зборів.

В тексті правочинів (договорів), прийняття рішення про укладення, зміну чи ро-
зірвання яких відноситься до компетенції Загальних зборів, обов’язково зазнача-
ється номер та дату прийняття відповідного рішення на підставі якого йому надано 
повноваження на укладення, зміну чи розірвання таких правочинів (договорів).

(5) видавати від імені Товариства довіреності;
(6) відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші ра-

хунки Товариства;
(7) на виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти То-

вариства – накази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання працівни-
ками Товариства.

Всі накази та розпорядження Директора вносяться до Книги наказів та розпо-
ряджень. За письмовою вимогою учасників Товариства Книга наказів та розпо-
ряджень надається їм для ознайомлення у будь-який робочий час, а також за їх 
першою вимогою їм повинні також видаватися засвідчені витяги з Книги;

(8) підписувати від імені учасників Товариства (уповноваженого ними органу) 
з трудовим колективом або його представниками колективний договір (у разі 
прий няття про його укладення такого договору), проект якого затверджений За-
гальними зборами;

(9) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, уклада-
ти з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стяг-
нення.

Прийняття на роботу (призначення) або звільнення з роботи головного бух-
галтера та начальника служби безпеки Товариства здійснюється Директором 
після погодження його пропозиції Загальними зборами;

(10) пред’являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у 
разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;

(11) звертатись за рішенням Загальних зборів до господарського суду з зая-
вою про порушення справи про банкрутство Товариства.

15.4. Порядок погодження пропозицій Директора:
(1) пропозиції Директора, які потребують погодження з Загальними зборами, 

приймається Директором тільки після їх погодження з Зборами;
(2) пропозиції Директора вважаються погодженими з Загальними Зборами, 

якщо Директору надано протокол Загальних зборів або витяг з протоколу Загальних 
зборів, в якому зазначено рішення Зборів про погодження пропозицій Директора.

15.5. Функції (обов’язки) Директора:
(1) здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;
(2) представлення інтересів Товариства перед третіми особами;
(3) організація:
3.1. виробничо-господарської діяльності Товариства;
3.2. матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товари-

ства;
3.3. фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-

розрахункових операцій;
3.4. сплати належних сум податків і зборів (обов’язкових платежів) у встанов-

лені законодавством строки (терміни);
3.5. діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
3.6. роботи та контролю за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій 

та представництв Товариства;
3.7. забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за 

їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Загальних зборів та 
Ревізійної комісії, а також засвідчених витягів з них;

3.8. кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників То-
вариства;

(4) прийняття після погодження з Загальними зборами рішень:
4.1. про списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгова-

ності, нестач та витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству;
4.2. про списання з балансу Товариства морально застарілого, зношеного та 

непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидко-
зношуваного майна;

4.3. про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товари-
ства, філій та представництв, а також про умови оплати їх праці;

4.4. щодо порядку створення, склад, призначення, джерела створення та по-
рядок використання фондів Товариства;

4.5. щодо участі Товариства в холдингових компаніях, об'єднаннях підпри-
ємств і фінансово-промислових групах;

4.6. щодо напрямків діяльності дочірніх підприємств, філій, відділень та пред-
ставництв Товариства;

(5) забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил вну-
трішнього розпорядку;

(6) забезпечення умов для роботи Ревізійної комісії Товариства;
(7) звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звіт-

ний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого За-
гальними зборами;

(8) розробка та подання на затвердження Загальним зборам річного звіту про 
діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, 
балансу з висновками Ревізійної комісії, а також звіту про виконання плану ді-
яльності та плану розподілу прибутку по фондах;

(9) підготовка та надання Ревізійній комісії у двохмісячний термін після закін-
чення чергового фінансового року (фінансовий рік Товариства співпадає з кален-
дарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення Загальних 
зборів, річного звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх підпри-
ємств, філій та балансу Товариства для складання висновків по ним;

(10) за вимогою Ревізійної комісії надання їй для перевірки всіх матеріалів, 
бухгалтерської та іншої документації, особистих пояснень;

(11) здійснення інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до 
виключної компетенції інших органів управління і які необхідні для досягнення 
цілей Товариства, виконання планів, затверджених Загальними зборами учасни-
ків та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

(12) В окремих випадках, у разі відсутності Директора на місці роботи більш 
ніж 15 (п'ятнадцять) днів, його обов’язки покладаються на виконуючого обов’язки 
Директора, який призначається за погодженням учасників Товариства на цей пе-
ріод.

(13) Директор зобов’язаний негайно письмово сповістити учасників Товари-
ства у разі настання обставин, що загрожують інтересам Товариства, а також у 
випадку відсутності Директора на місці роботи більш ніж 15 (п'ятнадцять) днів. 

СТАТТЯ 16. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА
16.1. Ревізійна комісія Товариства (надалі - Ревізійна комісія) є органом, що 

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу 
Товариства, підрозділів та служб Товариства, його філій та представництв.

16.2. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством 
України, цим Статутом та іншими документами Товариства, що приймаються За-
гальними зборами і відносяться до діяльності Ревізійної комісії.

16.3. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення плано-
вих та позапланових перевірок документації, службових розслідувань по фактах 
виявлених порушень, а також за дорученням Загальних зборів.

16.4. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської 
діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. 

16.5. Членами Ревізійної комісії не мають право бути:
(1) Директор, а також матеріально-відповідальні особи Товариства;
(2) інші посадові особи Товариства.
16.6. Порядок формування Ревізійної комісії:
(1) Ревізійна комісія, згідно з рішенням Загальних зборів, обирається, з ураху-

ванням вимог чинного законодавства, шляхом: 
(а) обрання з числа учасників, в кількості, визначеній Загальними зборами;
(б) призначення аудиторської перевірки, яку виконує незалежна аудиторська 

компанія, договір з якою укладає та підписує один з учасників Товариства уповно-
важений Загальними зборами;

(в) залучення професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами 
з Товариством та з його учасниками, договір з яким укладає та підписує один з 
учасників Товариства, уповноважений Загальними зборами.

(2) У разі обрання Ревізійної комісії з числа учасників Товариства:
(а) члени Ревізійної комісії обираються на строк, визначений рішенням За-

гальних зборів. Члени Ревізійної комісії можуть бути в будь-який момент достро-
ково відкликані Загальними зборами;

(б) члени Ревізійної комісії – юридичні особи уповноважують своїх представ-
ників на весь термін виконання обов’язків, або на певний строк, вони вправі в 
будь-який час замінити свого представника в складі Ревізійної комісії;

(в) обраний член Ревізійної комісії може в будь-який момент скласти з себе 
відповідні повноваження;

(г) Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях, які проводяться, 
згідно затвердженого Ревізійною комісією плану, а також перед початком пере-
вірки або ревізії та за її результатами. Член Ревізійної комісії має право вимагати 
позачергового скликання засідання комісії, якщо потрібне її невідкладне рішен-
ня;

(д) Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на ньому 
присутні всі члени Ревізійної комісії. 

16.7. Ревізійна комісія звітує про результати проведених нею перевірок по-
точної діяльності Товариства Загальним зборам.

16.8. Ревізійна комісія має право:
(1) одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, 

посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5-ти 
днів після їх письмового запиту;

(2) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли ви-
явлено порушення у виpобничо-господаpській, фінансовій та правовій діяльності 
Товариства;

(3) вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетен-
ції Ревізійної комісії;

(4) піднімати питання про відповідальність працівників Товариства, в разі по-
рушення ними правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві.

16.9. Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Загальних зборів та Ди-
ректора про результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, 
доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

16.10. Ревізійна комісія повинна повідомити учасників Товариства, що вини-
кла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадо-
вих осіб Товариства, про що було доведено до відома Директора, але з боку 
останнього не було застосовано адекватних заходів.

16.11. Ревізійна комісія складає висновки за результатами перевірок річних 
звітів та балансу та подає їх Директору не пізніше, ніж за два тижні до чергових 
Загальних зборів. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права 
затверджувати баланс та річні звіти».

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробни-
чого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на 
основному місці роботи:
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голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу
№
п/п

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Повна 
назва 

посади

Рік 
народ 
жен-
ня

Освіта та 
кваліфіка-

ція

Виробни-
чий стаж 
роботи

Стаж 
робо-
ти на 
даній 
посаді

Основне 
місце роботи 
і посада на 
основному 

місці роботи
1 Бойко Ігор 

Володими-
рович

Директор
ТОВ «ІБК 

«АЛЬЯНС-
ГРУП»

1961 Вища, 
викладач 
російської 
мови як 

іноземної

39 років 4 роки ТОВ «ІБК 
«АЛЬЯНС-

ГРУП», 
Директор 

голова та члени наглядової ради (за наявності)
Наглядова Рада у Товаристві не створювалась
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)
Ревізійна комісія у Товаристві не створювалась
корпоративний секретар (за наявності)
Немає. 
головний бухгалтер (за наявності)
Посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом
11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального 

виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного вико-
навчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що пере-
дував року, у якому подаються документи

Середньомісячна заробітна плата Директора ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП» 
склала:

за ІV квартал 2017 року - 9 750,00 грн. 
за 2017 рік – 9 675,00 грн. 
2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
1) розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про 

публічне розміщення облігацій
На дату прийняття рішення (Протокол № 22022018/1 Загальних зборів учас-

ників Товариства від 22.02.2018) статутний капітал Товариства є повністю спла-
ченим та становить 480 000,00 грн. (Чотириста вісімдесят тисяч грн. 00 коп.)

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

У власності членів виконавчого органу не перебувають частки в статутному 
капіталі Емітента

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

кОМПАНІЯ ЛОНАРД гЛОБАЛ ЛтД. (LONARD GLOBAL LTD.), юридична осо-
ба, створена відповідно до законодавства Белізу, свідоцтво про реєстрацію N: 
154,927, володіє 50,00% ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП». 

кОМПАНІЯ ексПеРІОН РеАЛ Істейт ДевеЛОПМеНт ЛтД, юридична осо-
ба за законодавством Республіки Сейшельські острови, реєстраційний номер 
132330, володіє 50,00% ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП».

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

Станом на 31.12.2017 року розмір власного капіталу склав ( -14 465) тис. грн. 
3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента: 
1) інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням 

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

Емітент отримав Тимчасове свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій під-
приємств (Реєстраційний №106/2/2014-Т, дата реєстрації – 18 липня 2014 року), 
видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвід-
чувався випуск облігацій серії А з наступними параметрами:

Вид облігацій - цільові забезпечені.
Кількість облігацій у випуску - 4 555 526 штук (чотири мільйони п’ятсот 

п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот двадцять шість штук).
Номінальна вартість однієї облігації серії A - 65,00 (шістдесят п’ять гривень 

00  коп.) 
Загальна номінальна вартість облігацій серії A – 296 109 190,00 грн. (двісті 

дев’яносто шість мільйонів сто дев’ять тисяч сто дев’яносто гривень 00 копіок).
Форми випуску – іменні. 
Форми існування – бездокументарна.
(Дата початку розміщення 15.08.2014. Дата кінця розміщення 14.08.2015р.
Станом на 24.00 год. 14.08.2014 року жодна облігація серії А не була розміще-

на Емітентом. Облігації в обігу не перебували).
09 жовтня 2015 року Розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку № 171-КФ-СТ-О реєстрацію випуску облігацій було скасовано.
2) відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні 

папери емітента (у разі здійснення таких операцій)
-
3) відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітен-

та
-
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)
Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2017 року складає 18 (ві-

сімнадцять) осіб

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

Ліцензії та дозволи відсутні
3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що переду-

вав кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій 
та проспекту їх емісії, а саме, дані про: станом на 31.12.2017 року

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

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 12 місяців 
2017 р. складає 152 798 тис.грн. 

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

- ринок збуту – це ринок будівництва в м. Києві та Київської обл.;
- основні споживачі продукції – юридичні особи та фізичні особи.
Товариство займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень. 
Тенденція по зростанню ринка будівництва на 2018-2019 роки залишилися 

незмінними. Будівельна галузь на сьогодні - одна з галузей, що найбільш розви-
вається та демонструє найбільш високі темпи розвитку виробництва в Україні. 
Досягнення таких темпів розвитку пов’язане з відсутністю сезонного впливу на 
виробництво.

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
Станом на 31.12.2017 року сума інвестицій Емітента складається з довго-

строкових фінансових інвестицій на суму 69 799 тис. грн. (корпоративні права 
іншого підприємства) та поточних фінансових інвестицій на суму 5 622 тис. грн.
(інвестиційні сертифікати).

стратегію досліджень та розробок
Емітент не проводить самостійних досліджень та розробок в будівництві житла.
основних конкурентів емітента
Основними конкурентіми ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП» основними компаніями 

які пропонують житло, яке за своїми якісними ціновими характеристиками конкурує 
з житлом, що пропонує Емітент є наступні компанії ПАТ «Завод ЗБК ім. С. Коваль-
ської», ВАТ «Домобудівний комбінат № 1 ім. М.В.Співака», КП «Житлоінвестбуд-
УКБ», ПАТ «Київміськбуд-1» імені М.П.Загороднього, ПАТ «Трест «Київміськбуд-6», 
ПрАТ «Трест «Київміськбуд-2», ТОВ «БМУ «ЛІКО-БУД».

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

ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП» входить до складу Асоційованих членів Асоціації 
«БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», код за ЄДРПОУ 39599596, місцезнаходження: 03150, 
м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 137. 

відомості про філії та представництва емітента
Емітент не має філій та представництв
4) відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітен-

та (крім банків)):
які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення обліга-

цій: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про 
остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що 
стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним 
кредитним правочином

Грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)), які 
існують станом на 22.02.2018 р.:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторо-
ни, вид правочину) – відсутні;

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином – відсутні;
сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином – відсутні;
валюта зобов'язання – відсутня;
строк і порядок виконання кредитного правочину – відсутні;
відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином – від-

сутні;
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 

зобов'язань за укладеним кредитним правочином – відсутні. 
які не були виконані: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

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

грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)), які не 
були виконані станом на 22.02.2018р.:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторо-
ни, вид правочину) - відсутні; 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином - відсутні; 
сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта 

зобов'язання - відсутні; 
строк і порядок виконання кредитного правочину - відсутні; 
дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його 

розмір і стадія погашення - відсутні; 
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 

зобов'язань за укладеним кредитним правочином – відсутні.
5) можливі фактори ризику в діяльності емітента
- Податкові ризики, пов`язані зі змінами в податковому законодавстві, що мо-

жуть створити негативний вплив на господарську діяльність емітента. Емітент 
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твердить, що його діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства, 
але ймовірні негативні наслідки у разі зміни податкового законодавства або тлу-
мачення податковими органами окремих положень не можуть бути остаточно 
прогнозовані.

- Зміна кон’юнктури ринку та зростання конкуренції. Цей ризик є передбачува-
ним та таким, що відслідковується емітентом на щоденній основі.

- Політичні, економічні та форс-мажорні ризики також притаманні середови-
щу, в якому діє Емітент.

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
В умовах високого попиту на ринку нерухомості в м.Києві, емітент планує про-

тягом 2018-2019 р.р. реалізувати проект комплексної забудови території кварта-
лу по вул. Червоноармійській (вул. Великій Васильківській) 137,139 у складі бу-
дівництва об’єктів житлового та громадського призначення з паркінгами у 
Печерському районі м. Києва.

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

№
п/п

Назва підприємства Код за 
ЄДРПОУ

Частка 
Емітента у 

статутному 
капіталі, (грн.)

Частка 
Емітента у 

статутному 
капіталі, (%)

1 ТОВ «КРЕМФІНГРУП» 39098787 69 798 700,00 100,00
Дочірні підприємства у ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП» відсутні.

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

Відомостей про провадження у справі про банкрутство чи застосування сана-
ції у відношенні Емітента протягом трьох років, що передували року проведення 
випуску облігацій, не було.

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

 Підприємство Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІБК 
«АЛЬЯНС-ГРУП»

Дата (рік, 
місяць, 
число)

2018/01/01

Територія м.Київ, Шевченківський р-н за ЄДРПОУ 38780682
Організаційно-правова 
форма господарювання

Товариство з обмеженою 
відповідальністю

за КОАТУУ 8039100000

Вид економічної 
діяльності

Будівництво житлових і 
нежитлових будівель

за КОПФГ 240

Середня кількість
працівників

18 за КВЕД 41.20

Одиниця вимiру:  Тис. грн.
Адреса, телефон  04053, м. Київ, пров. 

Киянівський, буд. 3-7, 
к. 302, 044 392 21 99

1. Баланс
на 31 грудня 2017 р. 

Форма № 1-м                    Код за ДКУД 1801001
Актив Код

рядка
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 i. Необоротні активи

1000Нематеріальні активи 116 82
 первiсна вартiсть 1001 143 137
 накопичена амортизація 1002 (27) (55)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 328304 417274
Основні засоби 1010 374 507
 первiсна вартiсть 1011 1045 1231
 знос 1012 (671) (724)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 первiсна 
вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 - -
 знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
 первiсна вартiсть довгострокових біологічних 
активів 1021 - -
 накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022
Довгостроковi фiнансовi інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030 69799 69799
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 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом i 1095 398593 487662

 ii. Оборотні активи
1100Запаси 46281 56376

 Виробничі запаси 1101 25228 41900
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукцiя 1103 - -
 Товари 1104 21053 14476
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 7746 4779
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130 17085 17085 за виданими авансами
 з бюджетом 1135 58133 88448
 у тому числі з податку на прибуток 1136 497 497
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 56671 189610
Поточні фінансові інвестиції 1160 5622 5622
Гроші та їх еквіваленти 1165 8 68
 Готівка 1166 - -
 Рахунки в банках 1167 8 68
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
 у тому числі в:

1181 - - резервах довгострокових зобов’язань
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
 резервах незароблених премій 1183 - -
 інших страхових резервах 1184 - -
 Інші оборотні активи 1190 5742 2334
Усього за роздiлом ii 1195 197288 364322
iii. Необоротні активи, утримувані дл
продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 595881 851984

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 i. власний капітал

1400Зареєстрований (пайовий) капітал 480 480
Внески до незареєстрованого статутнго капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (8294) (14945)
 Неоплачений капітал 1425
 Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435 - -
Усього за роздiлом i 1495 (7814) (14465)
ii. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1500Відстрочені податкові зобов’язання - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
 у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
 резерв незароблених премій 1533 - -
 інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за роздiлом iІ 1595 - -
iІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

1600Короткострокові кредити банкiв - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:

1610 - - довгостроковими зобов’язаннями
 товари, роботи, послуги 1615 7630 3290
 розрахунками з бюджетом 1620 11 20
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
 розрахунками зі страхування 1625 3 7
 розрахунками з оплати праці 1630 13 28
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 579334 836464
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650 - -
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Поточні забезпечення 1660 84 -
Доходи майбутніх періодів 1665 12242 12242
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 4378 14398
Усього за роздiлом Іii 1695 603695 866449
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 595881 851984

2. Звіт про фінансові результати
За 2017 рік.
Форма № 2-м                  Код за ДКУД 1801003

Стаття Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 2000 152798 418492
Чисті зароблені страхові премії 2010 - - 
Премії підписані, валова сума 2011 - - 
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума 2013 - - 
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 - - 
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) 2050 (151494) (409723)
Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами 2070 - -
валовий :
 прибуток 2090 1304 8769
 збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 - - 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 - - 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - - 
Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах 2112 - - 
Інші операційні доходи 2120 - - 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю 2121 - - 
Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2122 - - 
Дохід від використання коштів, вивільнених 
від оподаткування 2123 - - 
Адміністративні витрати 2130 (2858) (1988)
Витрати на збут 2150 (2987) (2384)
Інші операційні витрати 2180 (2110) (7470)
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 (6651) (3073)
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 - - 
 збиток 2295 (6651) (3073)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - - 
Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 - - 
 збиток 2355 (6651) (3073)

ii. сУкУПНий ДОхІД 
Стаття Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний 
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 асоційова-
них 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 оподатку-
вання

2460 - - 

сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 
та 2460)

2465 -6651 -3073

iii. еЛеМеНти ОПеРАЦІйНих витРАт 
Назва статті Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 165 105
Витрати на оплату праці 2505 1269 802
Відрахування на соціальні заходи 2510 284 155
Амортизація 2515 280 443
Інші операційні витрати 2520 5957 10337
Разом 2550 7955 11842

ІV. РОЗРАхУНОк ПОкАЗНикІв ПРиБУткОвОстІ АкЦІй 
Назва статті Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний 
період попере-

днього 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 - - 

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 рік 
Форма № 3                      Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період 

попередньо-
го року

1 2 4
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 724 21 304
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 437 621 370 424
Надходження від повернення авансів 3020 559 10 611
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 126 1
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (365 555) (361 729)
Праці 3105 (1 111) (564)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (295) (152)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (339) (160)
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 (339) (160)
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (89) (18 233)
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 (98) (69)
Чистий рух коштів від операційної 
діяльност 3195 77543 21433
ii. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
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необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 25 417 752
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 3235
Інші надходження 3250 2 400
Витрачання на придбання:

3255 (5 000)фінансових інвестицій
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275 (102 900) (16 217)
Витрачання на придбання дочірнього під-
приємства та іншої господарської одиниці 3280
Інші платежі 3290 (3 719)
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 -77483 -21784
iii. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 239

Отримання позик 3305 330
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:

3345Викуп власних акцій
Погашення позик 3350 (330)
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 239
Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400 60 -112
Залишок коштів на початок року 3405 8 120
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 68 8

4. Звіт про власний капітал за 2017 рік
Форма №4                                                                                        Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Зареєстрова-
ний (пайовий 

капітал)

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 

(збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Залишок

4000
480 -8294 -7814

на початок року
коригування:

4005Зміна облікової політики
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
скоригований залишок на початок року 4095 48 -8294 -7814
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -6651 -6651
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:

4200Виплати власникам (дивіденди)
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:

4240Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу 4245
вилучення капіталу:

4260Викуп акцій (часток)
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 -6651 -6651
Залишок 4300 480 -14945 -14465

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік
Форма №5                                                                                                 Код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи 
Код 

рядка 
Залишок на 
початок року 

Надій-
шло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації 
за рік 

Втрати 
від 

зменшен-
ня 

кориності 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року первісної 

(переоці-
неної) 

вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

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 знаки для 
товарів і послуг

030 

Права на об’єкти 
промислової власності

040 

Авторські та суміжні з
ними права

050 
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060 
Інші нематеріальні 
активи 

070 143 27 25 31 31 59 137 55

Разом 080 143 27 25 31 31 59 137 55
Гудвіл 090
З 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) ________ 

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

ii. Основні засоби 
Групи основни

засобів 
Код 
ряд-
ка 

Залишок на 
початок року 

Надій-
шло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації 
за рік 

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

у тому числі 
первіс-

ної 
(пере-
оціне-
ної) 

вартості 

зносу одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 
первіс-

на 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартос-
ті 

зно-
су 

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос 

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

110 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 

Машини та обладнання 130 378 133 40 95 418 228
Транспортні засоби 140 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 196 72 255 63 451 135

Робоча і продуктивна худоба 160 
Багаторічні насадження 170 
Інші основні засоби 180 
Бібліотечні фонди 190 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 450 450 59 168 168 59 341 341

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 
Природні ресурси 220 
Інвентарна тара 230 
Предмети прокату 240 
Інші необоротні матеріальні 
активи 

250 21 16 4 21 20

Разом 260 1045 671 354 168 168 221 1231 724
З 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) ___________ 
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) _____135__ 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) ___________ 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ___________ 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ___________ 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ___________ 

iii. капітальні інвестиції
Найменування показник Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 233309 417265
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 295
Придбання (виготовлення) інших необорот-
них матеріальних активів 

300 58

Придбання (створення)
нематеріальних активів 

310 36 9

Формування основного стада 320 
Інші 330 
Разом 340 233698 417274

iV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

рядка 
За 
рік 

На кінець року 
довго-

строкові 
поточні 

1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в:
асоційовані підприємства 

350 69799

дочірні підприємства 360 
спільну діяльність 370 
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 

акції 390 
облігації 400 
інші 410 5622
Разом (розд. А + розд. Б) 420 69799 5622
З рядка 045 графа 
4 Балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (421) _____
за справедливою вартістю (422) ____
за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 
4 Балансу 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (424) _5622
за справедливою вартістю (425) _____ 
за амортизованою собівартістю (426) _____ 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 

Операційна курсова різниця 450 
Реалізація інших оборотних активів 460 
Штрафи, пені, неустойки 470 1
Утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного призначення 

480 

Інші операційні доходи і витрати 490 2109
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 

Реалізація необоротних активів 580 
Реалізація майнових комплексів 590 
Неопераційна курсова різниця 600 
Безоплатно одержані активи 610 Х 
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Списання необоротних активів 620 Х 
Інші доходи і витрати 630 

Vi. грошові кошти
Найменування показника Код 

рядка 
На кінець 

року 
1 2 3 

Каса 640 

Поточний рахунок у банку 650 68
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 
Грошові кошти в дорозі 670 
Еквіваленти грошових коштів 680 
Разом 690 68
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 
(691) ____ 

Vii. Забезпечення і резерви 
Види забезпечень і резервів Код 

рядка 
Залишок 

на 
поча-

ток року 

Збільшення за 
звітний рік 

Викорис-
тано у 
звітно-
му році 

Сторновано 
невикорис-тану 

суму у 
звітному році 

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок 
на 

кінець 
року 

нараховано 
(створено) 

додаткові 
відраху-
вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 84 84
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 84 84

Vii. Запаси 
Найменування показника Код 

рядка 
Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 
зб ільшення 
чистої вартос-
ті реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 

810 

Паливо 820 
Тара і тарні матеріали 830 
Будівельні матеріали 840 41900
Запасні частини 850 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 

Незавершене виробництво 890 
Готова продукція 900 
Товари 910 14476
Разом 920 56376

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю 
реалізації 

(921) _______

переданих у переробку (922) __37611_ 
оформлених в заставу (923) _______ 
переданих на комісію (924) _______ 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий 
рахунок 02) (925) ____________

(925) ________

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 
«Запаси». (926)________

iX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

рядка 
Всього на 

кінець 
року 

у т. ч. за строками непога-
шення 

до 3 
місяців 

від 3 до 
6 місяців 

від 6 до 
12 місяців 

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

940 4779 4779

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

950 189610 189610

Списано у звітному році безнадійної дебіторської 
заборгованості 

(951) ________

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними 
сторонами 

(952) ________

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума 

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

Xi. Будівельні контракти
Найменування показника Код 

рядка 
Сума 

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

1160 

Xii. 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:
поточний податок на прибуток 

1241 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів 

1242 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань 

1243 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 
у тому числі:
поточний податок на прибуток 

1251 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів 

1252 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань 

1253 

Xiii. використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 280
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 
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XiV. Біологічні активи 
Групи біологічних активів Код 

рядка 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 

вартістю 
залишок на 

початок року 
на-
ді-

йшло 
за рік 

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації 
за рік 

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності 

вигоди 
від 
від-
нов-

лення 
корис-
ності 

залишок на 
кінець року 

зали-
шок на 
поча-
ток 

року 

надій-
шло за 

рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

зали-
шок на 
кінець 
року 

пер-
вісна 
вар-
тість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первіс-
на 

вар-
тість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

пер-
вісна 
вар-
тість 

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 (крім 
тварин на вирощуванні та 
відгодівлі) 

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 

ряд-
ка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетвореннями 

Результат від 
первісного визнання 

Уцінка Виручка 
від 

реаліза-
ції 

Собівар-
тість 

реаліза-
ції 

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:
пшениця 

1511 ( ) ( ) ( ) 

 соя 1512 ( ) ( ) ( ) 
соняшник 1513 ( ) ( ) ( ) 
ріпак 1514 ( ) ( ) ( ) 
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( ) 
картопля 1516 ( ) ( ) ( ) 
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( ) 
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( ) ( ) 
додаткові біологічні активи рослинни-
цтва 

1519 ( ) ( ) ( ) 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 ( ) ( ) ( ) 

 у тому числі: 
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( ) 
 з нього: 
великої рогатої худоби 

1531 ( ) ( ) ( ) 

 свиней 1532 ( ) ( ) ( ) 
молоко 1533 ( ) ( ) ( ) 
вовна 1534 ( ) ( ) ( ) 
яйця 1535 ( ) ( ) ( ) 
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( ) ( ) 
додаткові біологічні активи тваринни-
цтва 

1537 ( ) ( ) ( ) 

продукція рибництва 1538 ( ) ( ) ( ) 
1539 ( ) ( ) ( ) 

сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 ( ) ( ) ( ) 

10) фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що переду-
вав 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

Фінансова звітність за 2017 рік збігається із звітністю за попередній квартал, 
зазначеною у п.п.9 п.4. «Інформація про діяльність емітента та його фінансово-
господарський стан» цього Проспекту. 

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я 

та по батькові аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-

Аудит», 
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ідентифікаційний код юридичної особи - 23500277
місцезнаходження або місце проживання
Україна, 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які мо-

жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер 
Свідоцтва: 341 від 25.01.2016 року (Серія та номер Свідоцтва П 000341); свідо-
цтво дійсне до 24.09.2020 року

реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та  
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0791, 
видане за рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 року, про-
довжено рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 року, № 315/3 до 
24.09.2020 року

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/
приватне розміщення

1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщен-
ня облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок про-
ведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голо-
сів, якими приймалось рішення про розміщення

Рішення про публічне розміщення облігацій прийнято загальними зборами 
учасників ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП», протокол Загальних зборів учасників» від 
22 лютого 2018 року № 22022018/1. Голосування проводилося відкрито, участь у 
голосуванні брали 2 учасники, що становить 100% від загальної кількості учасни-
ків ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП». Рішення прийнято 2 голосами, що складає 100 % 
голосів учасників, які були присутні на загальних зборах та брали участь у голо-
суванні. 

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/
приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями вико-
ристання)

100% фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій, будуть викорис-
товуватись для фінансування будівництва 1 пускового комплексу ІІІ черги будів-
ництва житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між проспектом Миколи 
Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва (на земельній ділянці з 
кадастровим номером 8000000000:90:150:0049).

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Джерелом погашення облігацій є відповідні об’єкти нерухомого майна – ма-

шиномісця в будинку № 6 житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між 
проспектом Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва 
(1 пускового комплексу ІІІ черги будівництва).

Будівництво здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 
8000000000:90:150:0049. Площа земельної ділянки становить 12,0599 га. 

Загальна площа підземного паркінгу становить 9 598,60 кв.м. Площа підзем-
ної автостоянки становить 8 557,4 кв.м. Площа підземної автостоянки розміром у 
4 172,3 кв.м., яка є джерелом погашення облігацій, відведена для зведення ма-
шиномісць. 

Дохід по облігаціям виплачуватись не буде.
4. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих 

при публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, 
для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також 
покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування до-
ходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяль-
ності 

еМІтеНт ЗОБОв’ЯЗУЄтьсЯ Не викОРистОвУвАти кОшти, ЗАЛУЧеНІ 
вІД РОЗМІЩеННЯ ОБЛІгАЦІй ДЛЯ ФОРМУвАННЯ І ПОПОвНеННЯ свОгО 
стАтУтНОгО кАПІтАЛУ, А тАкОЖ ДЛЯ ПОкРиттЯ свОЇх ЗБиткІв вІД гОс-
ПОДАРськОЇ ДІЯЛьНОстІ шЛЯхОМ ЗАРАхУвАННЯ ДОхОДУ вІД ПРОДАЖУ 
ОБЛІгАЦІй Як РеЗУЛьтАтУ ПОтОЧНОЇ гОсПОДАРськОЇ ДІЯЛьНОстІ.

5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приват-
ного розміщення:

1) параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні 

(незабезпечені)/забезпечені)
Іменні цільові незабезпечені 
кількість облігацій
Кількість облігацій серії В - 41 723 (сорок одна тисяча сімсот двадцять 

три) штуки
номінальна вартість облігації
Номінальна вартість однієї облігації серії В становить 1 250,00 грн. (одна ти-

сяча двісті п'ятдесят гривень 00 копійок).
загальна номінальна вартість випуску облігацій
Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії В - 52 153 750,00 грн. 

(п'ятдесят два мільйони сто п'ятдесят три тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копі-
йок).

серія облігацій*
Серія B 
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
-
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
Загальна номінальна вартість облігацій серії B – 52 153 750,00 грн. (п'ятдесят 

два мільйони сто п'ятдесят три тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок).
2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про 

публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання сто-

совно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та ви-
плати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми бор-
гу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

Незабезпечені
розмір забезпечення
-
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/

гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
-
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
-
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір 

поруки)
-
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок вико-

нання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на 
яку надається гарантія, строк і порядок виконання

-
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відно-

син контролю, укладених правочинів тощо
-
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що пере-

дував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та про-
спекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подають-
ся -документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій: 

звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності
-
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) дого-

ворів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких 
договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених обліга-
цій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку вико-
нання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних 
листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів 
забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано 
гарантії, строків і порядку виконання)

-
інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/

гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за 
раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями

-
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну 

поручителя(ів)/гаранта(ів)
-
3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емі-

тентів - акціонерних товариств)*
Не передбачено.
4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких 

прий нято рішення про публічне/приватне розміщення
Власники облігацій мають право:
- продавати, купувати облігації на вторинному ринку;
- подавати облігації до погашення в строки, встановлені умовами емісії;
- в зазначені в цьому проспекті емісії строки погашення облігацій отримати у 

власність об’єкти нерухомості – машиномісця в будинку № 6 житлово-
рекреаційного комплексу з паркінгами між проспектом Миколи Бажана та вул. За-
річною у Дарницькому районі м. Києва, на умовах, передбаченими цим проспек-
том емісії;

- здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать законодавству 
України.

5) інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається ви-
конання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або 
землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: 

правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано 
об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими 
облігаціями; 

дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або 
місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); 

дозволу на виконання будівельних робіт; 
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших доку-

ментів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, 
акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які вста-
новлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду 
(договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залу-
чає підрядника); 

рішення про затвердження проектної документації; 
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для бу-

дівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та 
монтаж інженерних і транспортних мереж); 

договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житло-
вого будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, до-
говору поруки тощо (у разі укладання такого договору) 

(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових об-
лігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового 
будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фі-
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зичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)
Інформація про об'єкт нежитлового будівництва, яким передбачається вико-

нання зобов’язань за цільовими облігаціями:
будинок № 6 житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між проспектом 

Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва (1 пусковий 
комплекс ІІІ черги будівництва). Загальна площа підземного паркінгу становить  
9 598,60 кв.м. Площа підземної автостоянки становить 8 557,4 кв.м. Площа під-
земної автостоянки розміром у 4 172,3 кв.м., на яку здійснюється розміщення 
облігацій, відведена під зведення машиномісць у кількості 280 штук. 

Будівництво здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 
8000000000:90:150:0049. Площа земельної ділянки становить 12,0599 га. 

Суборендарем земельної ділянки є Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-ГРУП», код 38780682, 
04053, м.Київ, пров. Киянівський, будинок 3-7, кімната 302. Договір суборенди 
земельної ділянки, укладений 13 грудня 2013 року між Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Столиця», як Орендарем, та Товариством з обмеженою відпо-
відальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-ГРУП», як Су-
борендарем, посвідчений Русанюком З.З., приватним нотаріусом Київського 
міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 6198.

На підставі Рішення Київської міської ради № 339-3/1549 від 24.06.2004 р. 
укладено Договір оренди земельної ділянки від 08.06.2005 р. між Київською місь-
кою радою, як Орендодавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Столиця», як Орендарем, посвідчений Лазарєвою Л.І., державним нотаріусом 
Першої київської державної нотаріальної контори, зареєстровано в реєстрі за 
№ 2-2713, зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про 
що зроблено запис від 11.10.2005 року за № 63-6-00299 у книзі записів державної 
реєстрації договорів. На підставі рішення Господарського суду м. Києва № 2/251 
від 07.08.08 р. Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зареєстровано 
Угоду до Договору оренди земельної ділянки від 11.10.2005 р № 63-6-00299, про 
що зроблено запис від 24.09.2008 року за № 63-6-00511 у книзі записів державної 
реєстрації договорів.

На підставі рішення Київської міської ради від 01.11.2012 р. № 421/8705 укла-
дено Договір про поновлення та внесення змін і доповнень до Договору оренди 
земельної ділянки, укладений 23 липня 2013 року між Київською міською радою, 
як Орендодавцем, та ТОВ «Столиця», як Орендарем, посвідчений Русанюком 
З.З., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстро-
вано в реєстрі за № 3944.

Замовником будівництва виступає Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-ГРУП», код 38780682, 
04053, м.Київ, пров. Киянівський, будинок 3-7, кімната 302.

Генеральним підрядником є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬ-
ФАБУД КОМПЛЕКТ», код 40450646, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 
будинок 139, літера Л, офіс І поверх, на підставі Договору генерального підряду 
№ 6-ЗАР/ГП від 16 лютого 2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-ГРУП» 
як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАБУД 
КОМПЛЕКТ», як Генпідрядником. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АЛЬФАБУД КОМПЛЕКТ» має ліцензію на здійснення господарської діяльності з 
будівництва об’єктів IV і V категорії складності (за переліком видів робіт згідно з 
дотатком), дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії 06 черв-
ня 2016 року № 21-Л, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією 
України, строк дії з 06 червня 2016 року по 06 червня 2019 року.

Дозвіл на виконання будівельних робіт № 43 від 07 грудня 2007 року виданий 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального 
розвитку та будівництва України.

Проектна документація затверджена наказом ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП» від 
24.02.2017 р. № 9.

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом «Будівни-
цтво житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між. проспектом Миколи Ба-
жана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва» (коригування ІІІ черга бу-
дівництва. Житловий будинок № 6), № 3-030-17-ЕП/КО від 21 лютого 2017 р. 
затвердженого Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська буді-
вельна експертиза».

Кошторисна документація затверджена наказом ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП» 
№ 1-КГ від 16.02.2017 р. 

6) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітен-
та облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рей-
тингової оцінки та/або останнього її оновлення*

Рейтингова оцінка випуску облігацій та/або Емітента на дату реєстрації ви-
пуску та проспекту емісії облігацій не проводилась

6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх опла-
ти:

1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками 
у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбувати-
меться укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/при-
ватного розміщення облігацій

Дати початку укладення договорів з першими власниками: 
серії B –03.05.2018р.
Дати закінчення укладення договорів з першими власниками: 
серії B – 02.05.2019р.
Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення 

облігацій відбуватиметься за адресою Публічного акціонерного товариство «Фон-
дова біржа ПФТС»: 01004, Київ, вул. Шовковична, 42/44, БЦ «Горизонт», 6 поверх.

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо 

на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та 
облігації повністю оплачено)

Емітент може достроково закінчити укладення договорів з першими власни-
ками у разі, якщо на заплановану кількість облігацій укладені договори з перши-
ми власниками, та облігації повністю сплачені.

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій 
(якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власника-
ми та облігації повністю оплачено)

В разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій 
укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) За-
гальні збори учасників Емітента приймають рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками, затверджують результати укладен-
ня договорів з першими власниками облігацій, затверджує результати розміщен-
ня облігацій та звіт про результати розміщення облігацій.

4) порядок подання заяв на придбання облігацій
Подання заяв на придбання облігацій проводиться відповідно до правил Пу-

блічного акціонерного товариство «Фондова біржа ПФТС». Заяви на придбання 
облігацій подаються у період укладання договорів з першими власниками. Заяви 
обов’язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу. 

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
Укладання договорів купівлі-продажу облігацій буде проводитись серед юри-

дичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України на фондовій біржі 
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» відповідно до правил та 
регламенту вищезазначеної біржі Емітентом самостійно. Розрахунки за облігаці-
ями на виконання договорів з першими власниками будуть здійснюватися без 
дотримання принципу «поставка проти оплати».

Емітент не пізніше одного робочого дня до дня проведення торгової сесії, про-
тягом якої буде здійснено розміщення облігацій, подає розпорядження в Публіч-
не акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі також Цен-
тральний депозитарій) для забезпечення розрахунків за правочинами, що 
укладатимуться на біржі.

Центральний депозитарій згідно з Регламентом провадження депозитарної 
діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, здійснює переказ облігацій, 
заблокованих на рахунку Емітента на рахунки у цінних паперах покупців.

Право власності на облігації, придбані в ході укладання договорів з першими 
власниками облігацій, виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних па-
перах покупця облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з 
цього рахунку, яку надає депозитарна установа власника облігацій.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною 

вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номі-
нальної вартості))

Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими 
власниками буде дорівнювати номінальній вартості облігацій.

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна 
валюта)

Національна валюта України – гривня.
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноси-

тиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у націо-
нальній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у 
національній та іноземній валютах)

Оплата за облігації вноситиметься на рахунок Емітента № 26000001039193 у 
ПАТ «КРИСТАЛБАНК», МФО 339050

строк оплати облігацій
Облігації оплачуються первинними власниками в строк, що обумовлений у 

відповідному біржовому контракті, але не пізніше строку закінчення укладення 
договорів з першим власником облігацій. Порядок оплати та поставки облігацій 
здійснюються відповідно до Правил Біржі, які затверджено відповідно до законо-
давства. Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власника-
ми здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати».

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послуга-
ми щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування
Емітент не користується послугами андеррайтера під час розміщення обліга-

цій
код за ЄДРПОУ
-
місцезнаходження
-
номери телефонів та факсів
-
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу
реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата 

укладення)
-
8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати 

публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розмі-
щення облігацій):

повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
код за ЄДРПОУ
21672206
місцезнаходження
01004, Київ, вул. Шовковична, 42/44, БЦ «Горизонт», 6 поверх



№78, 24 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

257

номери телефонів та факсів
Тел. (044) 277-50-00; Факс (044) 277-50-01
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
Ліцензія НКЦПФР на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність 

з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АД № 034421, видана 
11.06.2012 року; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 
05.03.2009 року за № 261, строк дії ліцензії – 05.03.2009 - 05.03.2019 року

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
місцезнаходження
м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ
30370711
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків 

цінних паперів (номер, дата укладення)
Договір про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-9015 від 

08.02.2018 року
10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників 

іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цін-
них паперів):

повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
місцезнаходження
м. Київ, 04071, 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)
-
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазнача-
ються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власни-
ків іменних цінних паперів, є депозитарна установа)

-
7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за обліга-

ції, у разі визнання емісії облігацій недійсною
У разі прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною Емітент по-

вертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за облігації, емісія яких 
визнана недійсною, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк 
не більше шести місяців з моменту прийняття Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною.

8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за обліга-
ції, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного роз-
міщення облігацій

У разі незатвердження Загальними зборами учасників Емітента у встановлені 
строки результатів укладення договорів з першими власниками, Емітент повер-
тає першим власникам внески, унесені ними в оплату за облігації, шляхом їх пе-
рерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дня за-
кінчення строку для затвердження результатів укладення договорів 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 облігацій 
(у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)

-
10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 

разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазна-
ченням:

-
1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду 

за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації
-
2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, 

реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в кра-
їні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківсько-
го чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення 
уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридич-
ної особи)

-
3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця про-

живання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 
дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ

-
4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявнос-

ті), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що по-
свідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний 
документ

-
11. Умови та дата закінчення обігу облігацій
Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх 

обігу, з урахуванням зазначених нижче застережень:
Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та 

нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України. Обіг облігацій 
здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних устано-

вах та в депозитарії. Право власності на придбані облігації власник набуває з 
моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у депозитарній устано-
ві та підтверджується випискою депозитарної установи з цього рахунку.

Облігації продаються особам, які мають намір отримати у власність об’єкти 
нерухомого майна – машиномісця в будинку № 6 житлово-рекреаційного комп-
лексу з паркінгами між проспектом Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарниць-
кому районі м. Києва, пакетами облігацій, які відповідають загальній проектній 
площі обраного машиномісця. Особа, яка має намір придбати машиномісце, оби-
рає таке конкретне машиномісце з числа незакріплених за іншими особами ма-
шиномісць та укладає з емітентом Договір про резервування машиномісця, як це 
передбачено п.п 2) п. 14 цього Проспекту.

Продаж облігацій на вторинному ринку здійснюється пакетами облігацій, які 
відповідають загальній проектній площі конкретного машиномісця.

В разі відчуження облігацій на користь третіх осіб власник облігацій втрачає 
право на отримання машиномісця та зобов’язується в момент відчуження повідо-
мити наступному власнику Облігацій про відповідність Облігацій конкретному 
Об’єкту, визначеним Договором про резервування;

При обігу облігацій на вторинному ринку цінних паперів кожен наступний 
власник пакету облігацій протягом 7 (семи) робочих днів з моменту зарахування 
облігацій на його рахунок у цінних паперах зобов’язується укласти з емітентом 
Договір резервування машиномісця, як це передбачено п.п 2) п. 14 цього Прос-
пекту. В разі неукладення власником облігацій Договору резервування машино-
місця в зазначений строк, власнику облігацій надається право отримання маши-
номісця під час погашення облігацій на вибір емітента.

Термін обігу облігацій серії B починається з дня, наступного за днем реєстра-
ції звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій і закінчується 31.12.2022 року.

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій
Емітент не приймає зобов’язання щодо здійснення обов’язкового викупу об-

лігацій.
Протягом терміну обігу облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для 

викупу, а емітент може здійснити викуп облігацій у власників за їх вимогою у разі 
звернення власників облігацій з пропозицією про викуп. Кожен такий випадок 
буде розглядатися емітентом окремо. Ціна викупу дорівнює номінальній вартості 
облігацій.

Викуп здійснюється пакетом облігацій, кількість яких відповідає загальній пло-
щі відповідного машиномісця. 

Виплата грошових коштів при викупі облігацій здійснюється у національній 
валюті України.

Для використання права викупу власники облігацій подають на адресу Емі-
тента заяви про наміри пред’явити облігації для викупу. 

Заява має містити наступні відомості: для юридичних осіб:
- назву юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи та 

вказівку на документ, що підтверджує - повноваження особи укладати такі угоди 
(Статут підприємства, довіреність тощо);

- код за ЄДРПОУ;
- юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження, контактні теле-

фони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю), вид зв’язку та реквізити 
для надсилання офіційної інформації;

- реквізити рахунку в цінних паперах в депозитарній установі;
- кількість облігацій, що надаються до викупу;
- платіжні реквізити юридичної особи.
для фізичних осіб:
- прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові 

уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження 
особи укладати такі угоди (довіреність тощо);

- реквізити документу, що посвідчує особу власника або представника влас-
ника облігацій;

- ідентифікаційний код;
- адресу проживання та/або реєстрації фізичної особи, контактні телефони, 

факси, адреси електронної пошти (за наявністю), вид зв’язку та реквізити для 
надсилання офіційної інформації;

- реквізити рахунку Покупця в цінних паперах в депозитарній установі;
- кількість облігацій що надаються до викупу;
- платіжні реквізити фізичної особи.
Заява подається у письмовій формі за підписом особи, яка має відповідні 

повноваження, та скріплюється печаткою. Подання заяв про викуп здійснюється 
рекомендованим листом або кур’єром за місцезнаходженням Емітента. 

Датою подання заяви при направленні її рекомендованим листом є дата отри-
мання листа Емітентом.

У разі згоди Емітента на викуп облігацій у їх власника, на підставі поданої на-
лежним чином заяви Емітент, протягом 60 (шестидесяти) робочих днів від дати 
отримання заяви, укладає з власником облігацій відповідну угоду. 

Протягом 10 робочих днів з дати підписання відповідної угоди власник обліга-
цій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для 
зарахування облігацій на рахунок Емітента. 

Емітент, згідно з вимогами діючого законодавства, перераховує власникам 
облігацій, які переказали облігації на рахунок Емітента в ПАТ «НДУ», належні їм 
суми на рахунки та в термін, що вказані у відповідній угоді, укладеній між Емітен-
том з власником облігацій, що надав заяву про наміри пред’явити облігації для 
викупу. 

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною 
ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати обліга-
ції на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відно-
шенню до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодав-
ству України.
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порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
Емітент повідомляє власників облігацій, які подали заяви про наміри 

пред’явити облігації для викупу, про прийняте рішення за адресою та способом, 
вказаними в заяві власника облігацій.

порядок встановлення ціни викупу облігацій
Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу
Протягом всього терміну обігу облігації можуть бути пред'явлені їх власника-

ми для викупу.
13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прий-

няття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових обліга-
цій):

1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Доход за облігаціями не виплачується.
2) заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір 

відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішен-
ня про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок 
виплати відсоткового доходу

-
3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна 

або іноземна валюта)
-
4) порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення ви-

плати відсоткового доходу за облігаціями
-
14. Порядок погашення облігацій:
1) дати початку і закінчення погашення облігацій
Дата початку погашення облігацій:
серії B: 01.01.2023 р.
Дата закінчення погашення облігацій:
серії B: 31.12.2023 р.
2) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення 

про розміщення цільових облігацій)
Отримання машиномісць у 1 пусковому комплексі ІІІ черги будівництва обєк-

та  - будинка № 6 житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між проспектом 
Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва, здійснюється за 
актом прийому-передачі після введення об’єкта нерухомості в експлуатацію. Про 
введення об’єкта нерухомості в експлуатацію, Емітент повідомляє власників об-
лігацій способом, передбаченим у Договорі про резервування машиномісця 
(далі  - Договір резервування).

Емітент надає власникам пакетів облігацій дані щодо фактичної кількості ква-
дратних метрів загальної площі об’єкту, обраного ними. 

При погашенні одна облігація серії B дає право на отримання 0,1 квадратного 
метра машиномісця в будинку № 6 житлово-рекреаційного комплексу з паркінга-
ми між проспектом Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Ки-
єва.

Машиномісце, яке має право отримати у власність власник пакету облігацій, 
визначається на підставі Договору резервування між Емітентом та власником па-
кету облігацій. 

В разі, якщо власник пакету облігацій не уклав Договір резервування протягом 
7 (семи) робочих днів з моменту зарахування пакету облігацій на його рахунок у 
цінних паперах, машиномісце, яке має право отримати у власність власник паке-
ту облігації при погашенні облігацій, визначає Емітент.

У випадку, якщо фактична загальна площа машиномісця за даними технічної 
інвентаризації буде більшою ніж загальна проектна площа машиномісця, влас-
ник облігацій здійснює доплату за різницю у площі машиномісце на умовах, ви-
значених Договором резервування. 

У випадку, якщо фактична загальна площа машиномісця за даними технічної 
інвентаризації буде меншою ніж загальна проектна площа машиномісця, Емітент 
виплачує власникам вартість облігацій, що не можуть бути погашені за рахунок 
машиномісця на умовах, визначених Договором резервування, але в будь-якому 
разі за ціною, що не може бути меншою номінальної вартості облігацій. 

У випадку, якщо пакет облігацій перебуває в спільній власності декількох осіб, 
отримання відповідного машиномісця у спільну власність здійснюється за умови 
укладання відповідних документів всіма власниками.

У випадку, якщо особою до погашення пред’являється неповний пакет обліга-
цій, Емітент на власний розсуд визначає машиномісце, яке має право отримати 
власник облігацій, за умови наявності машиномісць, не закріплених за іншими 
особами.

Для пред’явлення облігацій до погашення, власники пакетів облігацій протя-
гом строку погашення переказують належні їм облігації зі своїх рахунків у цінних 
паперах на рахунок емітента в депозитарії. Здійснення Емітентом погашення об-
лігацій забезпечується Публічним акціонерним товариством «Національний де-
позитарій України» (далі – Центральний депозитарій), відповідно до Правил Цен-
трального депозитарію.

Погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, 
складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, 
що передує дню початку погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр складається 
Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у 
строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Передача власникам облігацій відповідних машиномісць здійснюється в по-
рядку, встановленому чинним законодавством та Договором резервування. 

Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю (шляхом переда-
чі емітентом у власність власникам облігацій відповідного машиномісця за ціною 
12 500,00 грн. з урахуванням ПДВ за 1 квадратний метр в обмін на належні їм 
облігації за номінальною вартістю, без ПДВ, за 1 облігацію). 

Погашення облігацій здійснюється за адресою місцезнаходження Товариства. 

3) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, 
у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прий-
няття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій) - 

4) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) 
облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про 
прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) об-
лігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, 
у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

У випадку, якщо введення в експлуатацію об’єкта - будинка № 6 житлово-
рекреаційного комплексу з паркінгами між проспектом Миколи Бажана та вул. За-
річною у Дарницькому районі м. Києва, в якому знаходяться машиномісця, буде 
здійснено раніше дати початку погашення облігацій, то Емітент має право здійсни-
ти дострокове погашення облігацій. В цьому випадку Емітент шляхом здійснення 
оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, де був опублікований проспект емісії облігацій, повідо-
мить власників облігацій про закінчення будівництва та прийняття об’єкта нерухо-
мості в експлуатацію та можливість пред’явлення облігацій до дострокового 
погашення. У цьому разі, емітент встановлює нову (дострокову) дату пред’явлення 
облігацій до погашення, та повідомляє власників облігацій та громадськість ви-
щезазначеним способом за 10 робочих днів до нової дати погашення. Послідов-
ність дій емітента та власників облігацій при достроковому погашенні такі ж самі, 
як зазначені в цьому Проспекті дії при своєчасному погашенні облігацій. При цьо-
му строк дострокового погашення не може перевищувати 1 (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 від-
сутня.

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення 
(дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

Емітент може здійснити погашення (дострокове погашення) облігацій їх влас-
никам відповідно до умов п.п. 2 п. 14 цього Проспекту, які прострочили термін 
подання облігацій до погашення (дострокового погашення), на строк не більше 
ніж один рік від дати закінчення погашення (дострокового погашення) облігацій, 
за умови подання такими власниками письмової заяви до Емітента з вимогою 
погасити облігації.

Після завершення цього терміну, Емітент звільняється від обов’язку передати 
власнику облігацій відповідне машиномісце. Таке машиномісце може бути відчу-
жене Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку відшкодування вартості обліга-
цій здійснюється грошовими коштами за номінальною вартістю облігацій, після 
особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної 
суми коштів та документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, 
депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, визначеного чин-
ним законодавством.

15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітен-
та в разі оголошення ним дефолту

У разі неспроможності Емітента здійснити погашення облігацій у встановлені 
умовами розміщення облігацій строки, Емітент публікує інформацію про таку не-
спроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, де був опублікований проспект емісії облігацій, не 
пізніше 20 (двадцяти) робочих днів після закінчення термінів погашення. 

Відновлення платоспроможності емітента або визнання його банкрутом та за-
стосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог 
кредиторів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску 
облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прий-
няття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*

Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного 
капіталу Емітента.

17. Інші відомості*
Договори з першими власниками укладаються не раніше ніж через 10 днів 

після опублікування цього проспекту емісії в повному обсязі в офіційному друко-
ваному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводить-
ся 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 під-
писали ці документи

Від емітента: Директор
(посада)

_________ 
(підпис)

М.П.

Бойко І.В. 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора: Генеральний 
директор 
(посада)

_________ 
(підпис)

М.П.

Перепечкіна І.М. 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррайтера*: Не залучається
Від фондової біржі, 
через яку прийнято 
рішення здійснювати 
публічне розміщення 
облігацій**:

Голова 
Правління
(посада)

_________ 
(підпис)

М.П.

Лупій Б.О. 
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________ 
* За наявності. 
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Дунаєвецьке АтП-16839», 03119316, МТС, б.20, м. Дунаївцi, Дунаєвець-
кий, Хмельницька, 32400, (03858) 31390

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.atp-16839.km.ua

ПРивАтНе АкЦiОНеРНе тОвАРиствО «ДУНАЄвеЦьке АтП-16839»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.- ПРИЛУКИ» 76
2. ПРАТ А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.- ПРИЛУКИ» 77
3. ПРАТ АВІАКОНТРОЛЬ 210
4. ПРАТ АВТО ТЕХСЕРВІС 231
5. ПАТ АВТОБАЗА №1 137
6. ВАТ АВТОБАЗА ОБЛВОДГОСПУ 139
7. ПРАТ АВТОВОДСЕРВІС 109
8. ПАТ АВТОМОБІЛІСТ 13
9. ПРАТ АВТОП 157
10. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВРІЯ» 226
11. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13555 192
12. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17461 213
13. ПРАТ АВ-ФАРМА 17
14. ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ 234
15. ЗАТ АГРАРНО-ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 

«СЕНАТЕК-ХОЛДИНГ»
110

16. ПРАТ АГРО ПАРТНЕР 52
17. ПРАТ АГРОБУДАВТОСЕРВІС 188
18. ПРАТ АГРОБУДАВТОСЕРВІС 214
19. ПРАТ АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 126
20. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 14
21. ПРАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 2
22. ПРАТ АГРОМАШ 114
23. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 226
24. ПРАТ АГРОСЕРВІС 1
25. ПРАТ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 146
26. ПРАТ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 146
27. ПРАТ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 151
28. ПРАТ АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВІС 241
29. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 138
30. ПРАТ АГРОФІРМА «ГЮНІВСЬКА» 223
31. ПАТ АЙБОКС БАНК 14
32. ПРАТ АКЗ 232
33. ПРАТ АК-ТРАНС 2
34. ПРАТ АК-ТРАНС 4
35. ПРАТ АЛЕФ-КАПІТАЛ 234
36. ПРАТ АЛЬПАРІС 204
37. ПРАТ АЛЬТЕН 128
38. ПРАТ АЛЬФА-ТРЕЙД 11
39. ПРАТ АО ЕВРОБЕТОН 18
40. ПРАТ А-ПЛАСТ 177
41. ПРАТ АПТЕКА №65 ПАНАЦЕЯ 81
42. ПРАТ АРТСЕРВІС 166
43. ПАТ АРЦИЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

15118
177

44. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 42
45. ПРАТ АТП 210
46. ПРАТ АТП 16329 204
47. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 236
48. ПРАТ БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС 240
49. ПРАТ БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 239
50. ПРАТ БАНГ І БОНСОМЕР 127
51. ПРАТ БАРВАПРОМТАРА 61
52. ПРАТ БАРВАПРОМТАРА 61
53. ПРАТ БАРВАПРОМТАРА 61
54. ПРАТ БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 39
55. ПРАТ БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ 32
56. ПРАТ БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 239
57. ПРАТ БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 239
58. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 241
59. ПРАТ БЕРЕГИНЯ 168
60. ПРАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР’ЄР 241
61. ПАТ БЕРЕЗАНСЬКЕ 45
62. ПАТ БЕРЕЗАНСЬКЕ 170
63. ПАТ БЕРЕЗАНСЬКЕ 170
64. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ 230
65. ПРАТ БЕТОНІКС 199
66. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 32

67. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 41
68. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 169
69. ПРАТ БІЗНЕС АВТОМАТИКА 204
70. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП 55
71. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП 59
72. ПРАТ БІЛЬМАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 230
73. ПРАТ БІНГО ІНТЕРТЕЙМЕНТ 122
74. ПРАТ БЛІЦ ІНФОРМ 242
75. ПРАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 138
76. ПАТ БОРЩІВГАЗ 34
77. ПРАТ БРАВО ТДМ 69
78. ПАТ БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОМАШ»
103

79. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС 221
80. ПРАТ БРОДІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 231
81. ПРАТ БРОТЕП-ЕКО 37
82. ПРАТ БРОТЕП-ЕКО 136
83. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 28 31
84. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ СВІТ 152
85. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 226
86. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 237
87. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИК 40
88. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №10 152
89. АТ БУДІНДУСТРІЯ 216
90. ПРАТ БУДМАРКЕТ 237
91. ПРАТ БУДПЛАСТИК 152
92. ТОВ БУДСЕРВІС-ЦЕНТР 40
93. ПРАТ БУЗЬКІ ПОРОГИ 108
94. ПРАТ БУКОВИНАПРОДУКТ 220
95. ПРАТ БУСЬКА ПМК-183 52
96. ПРАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
236

97. ПРАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 241
98. ПРАТ ВАТУТІНСЬКЕ АТП - 2362 28
99. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16543
232

100. ПРАТ ВИДУБИЧІ 129
101. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» 156
102. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» 8
103. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» 181
104. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» 181
105. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» 182
106. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»
198

107. ПРАТ ВИШНЕВЕ 226
108. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ 

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ

2

109. ПРАТ ВІЗІКОМ 123
110. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО 115
111. ПРАТ ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 107
112. ПРАТ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 108
113. ПРАТ ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 81
114. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ 
СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ

110

115. ПРАТ ВІННИЧЧИНА 142
116. ПАТ ВІРНІСТЬ 137
117. ПРАТ ВІТА 80
118. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 194
119. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 197
120. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 204
121. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 243
122. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 131
123. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 124
124. ПРАТ ВОЛОВОДІВКА 213
125. ВАТ  ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ АТП 10707 79
126. ПРАТ ВРЕМЯ 204
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
127. ПРАТ ВТОРПОЛІМЕРМАШ 127
128. ПРАТ ГАЙЧУР-АГРО 230
129. ПРАТ ГАЛАН 228
130. ПРАТ ГЕРАКЛ 80
131. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 190
132. ПАТ ГІРНИЧО-РУДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 236
133. ПРАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 118
134. ПАТ ГОНГ 210
135. ПРАТ ГОРИЗОНТ 220
136. ПРАТ ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 

«КРАСНОЛУЦЬКА»
120

137. ПРАТ ГРАВІТОН 94
138. ТОВ ГРАД ІНВЕСТ 141
139. ТОВ ГРАНІТ-ПЛЮС 123
140. ПРАТ ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 227
141. ПРАТ ГРОНА 222
142. ПРАТ ДАВІКОН 17
143. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 125
144. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 126
145. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 127
146. ПРАТ ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» 139
147. АТ ДІГ 50
148. АТ ДІГ 139
149. АТ ДІГ 141
150. ПРАТ ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ 157
151. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 2
152. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 203
153. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК 17
154. ПАТ ДНІПРОГАЗ 178
155. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №246
228

156. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 177
157. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
212

158. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 183
159. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
187

160. ПРАТ ДОВБИШАВТОТРАНС 82
161. ПРАТ ДОІРЕА 199
162. ПРАТ ДОІРЕА 199
163. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4 164
164. ПрАТ ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ 12
165. ЗАТ ДОНМАШБУД 13
166. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 147
167. ПРАТ ДРУЖБА. 234
168. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 46
169. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 144
170. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 157
171. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ 161
172. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ 162
173. ПРАТ ДУБНОМОЛОКО 239
174. ПАТ ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
236

175. ПРАТ ДУНАЄВЕЦЬКЕ АТП-16839 259
176. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 158
177. ПРАТ ЕКОПРОД 72
178. ТОВ ЕКОРИНОК 54
179. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 155
180. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 10
181. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИБУХОВИХ РОБІТ
47

182. ТОВ ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ 39
183. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 212
184. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 212
185. ПАТ ЕЛЕКТРОНМАШ 63
186. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАД 164
187. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 96
188. ПАТ ЕНЕРГОГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ 121
189. ТОВ ЕНЕРГОІНВЕСТ 70
190. ПРАТ ЕНРАН 159
191. ПРАТ ЕНСТО УКРАЇНА 127
192. ПРАТ ЕТНА 165
193. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 163
194. ПРАТ ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 142
195. ПРАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР 115
196. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№19
136

197. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

147

198. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 142
199. ПРАТ ЗАБІР'Я 47
200. ПРАТ ЗАВОД «АКЦЕНТ» 234
201. ПРАТ ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 60

202. ПРАТ ЗАВОД «МЕТАЛОПРИЛАД» 89
203. ПАТ ЗАВОД «ТЕМП» 75
204. ПАТ ЗАВОД «ТЕМП» 76
205. ПРАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 148
206. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 11 217
207. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА 

МЕТАЛООСНАСТКИ
232

208. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО 217
209. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО 218
210. ПРАТ ЗАВОД СЕГМЕНТ 190
211. ПРАТ ЗАВОД СЕГМЕНТ 192
212. ПРАТ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 135
213. ПРАТ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 168
214. ПРАТ ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА» 202
215. ПРАТ ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА» 202
216. ПРАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 16
217. ПРАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 104
218. ПРАТ ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ 153
219. ПРАТ ЗАІР 122
220. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ ЛАДА 216
221. ПРАТ ЗАПОРІЖАВТОТРАНС 113
222. ПАТ ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ 238
223. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 118
224. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 122
225. ПАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 114
226. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 56
227. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 57
228. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 224
229. ПРАТ ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 15
230. ПРАТ ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ 219
231. ПРАТ ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ 224
232. ПРАТ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» 78
233. ПРАТ ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ 168
234. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 243
235. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ 150
236. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ 150
237. ПАТ ІДЕЯ БАНК 26
238. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 224
239. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ 

КОМБІНАТ
102

240. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 80
241. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 54
242. ПАТ ІМПЕРІЯ-С 189
243. ПАТ ІМПЕРІЯ-С 189
244. ПАТ ІМПЕРІЯ-С 191
245. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК-ІНВЕСТ» 204
246. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-

ГРУП» 
244

247. ПРАТ ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ 79
248. ПРАТ ІНДУСТРІЯ 42
249. ПРАТ ІНДУСТРІЯ 44
250. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СІГУРД» 238
251. ПРАТ ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

«КЕРАММАШ»
162

252. ПРАТ ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«КЕРАММАШ» 

177

253. ПРАТ ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«КЕРАММАШ»

243

254. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У 145
255. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
185

256. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД

186

257. ПРАТ ІНТЕРФЕЙС 80
258. ПРАТ ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР «ДРУЖБА» 227
259. ПРАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 235
260. ПРАТ ІНФРАКОН 216
261. ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 234
262. ПРАТ ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 30
263. ПРАТ КАБЕЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА 234
264. ПРАТ К-АВТОТРАНС 192
265. ПрАТ КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 138
266. ЗАТ КАЗИНО «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 4
267. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР 110
268. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СОРТНАСІННЄОВОЧ»
236

269. ПРАТ КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ 164
270. ПРАТ КАТП-1028 122
271. ПАТ КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
119

272. ПРАТ КВІТИ КРЕМЕНЧУКА 66
273. ПРАТ  КВІТИ УКРАЇНИ 119
274. ПРАТ  КВІТИ УКРАЇНИ 120
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
275. ПРАТ КДЗ 237
276. ПРАТ КЕРАМЕТ 39
277. ПРАТ КИЙ АВІА 55
278. ПРАТ КИЇВ-ОДЯГ 79
279. ПРАТ КИЇВПОЛІГРАФМАШ 106
280. ПРАТ КИЇВПОЛІГРАФМАШ 111
281. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 6
282. ПРАТ КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» 50
283. ПРАТ КИЇВСЬКА РУСЬ 38
284. ПАТ КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ 160
285. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
43

286. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

77

287. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 
«СТОЛИЧНИЙ»

166

288. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 12
289. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 187
290. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 193
291. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 190
292. ПРАТ КІЦМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

№17739
178

293. ПРАТ КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО 100
294. ПАТ КОБЛЕВО 225
295. ПРАТ КОЗЕЛЕЦЬКЕ АТП 17440 81
296. ПРАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО 

ГРАВІЮ
236

297. ПРАТ КОЗЯТИНХЛІБ 112
298. ПАТ КОМАРОВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 204
299. ПРАТ КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» 217
300. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 203
301. ПАТ КОМПАНІЇВСЬКЕ РТП 188
302. ПАТ КОМПАНІЇВСЬКЕ РТП 192
303. ПРАТ КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ» 40
304. ПРАТ КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ «ЗАІР» 127
305. ПРАТ КОМУНАЛЬНИК 81
306. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 152
307. ПРАТ КОНКОРД ФІНАНС 61
308. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
47

309. ПРАТ КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» 169
310. ПРАТ КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ 65
311. ПРАТ КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ 95
312. ПРАТ КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС» 89
313. ПАТ КП МЕДІА 136
314. ПАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 8
315. ПАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 17
316. ПАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 126
317. ПРАТ КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР 39
318. ПРАТ КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО 34
319. ПРАТ КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО 35
320. АТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ» 130
321. ПАТ КРИСТАЛБАНК 103
322. ПРАТ КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО 93
323. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ 

ВИРОБІВ
236

324. ПРАТ ЛАДАСЕРВІС 49
325. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 15
326. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 30
327. ПРАТ ЛЕБІДЬ 50
328. ПРАТ ЛЕКХІМ-ХАРКІВ 217
329. ПАТ ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС 147
330. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ 101
331. ПРАТ ЛИСТ 234
332. ПРАТ ЛОЗОВАБУД 202
333. ПРАТ ЛОЗОВАБУД 204
334. ПРАТ ЛОЗОВАБУД 206
335. ПАТ ЛОНДОНСЬКА -БРІСТОЛЬ 118
336. ПРАТ ЛУЦЬКАВТОДОР 167
337. ПАТ ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО 62
338. ВАТ ЛУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10754 74
339. ПРАТ ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 89
340. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ» 206
341. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ» 208
342. ВАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
130

343. ПРАТ МАГАЗИН 450 55
344. ПРАТ МАГАЗИН КИЯНКА 78
345. ВАТ МАЛИНСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА СТАНЦІЯ 13
346. ПАТ МАР'ЯНІВСЬКЕ 190
347. ПРАТ МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ 234
348. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» 229
349. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» 230

350. ПРАТ МЕБЛІСАМ 78
351. ПРАТ МЕЛАВТОТРАНС 226
352. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬГАЗ 45
353. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС 238
354. ПАТ МЕНА ПАК 237
355. ПАТ МЕНА ПАК 239
356. ПРАТ МЕРИДІАН 210
357. ПАТ МЕРКУРІЙ-ТОРГ 123
358. ПРАТ МЕТЕК 81
359. ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 223
360. ПРАТ МИКОЛАЇВБУДТРАНС 230
361. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ 226
362. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 29
363. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
228

364. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 
№139

222

365. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 29
366. ПрАТ МІОРА ЕСТЕЙТС 89
367. ПРАТ МОЛОКОТЕХСЕРВІС 194
368. ПРАТ МОНТАЖЛЕГМАШ 80
369. ТОВ МОРІОН 108
370. ПРАТ МОТОВИЛІВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 165
371. ПАТ МУКАЧІВПРИЛАД 80
372. ПАСТ НАДІЯ 180
373. ПАСТ НАДІЯ 184
374. ПРАТ НАТАЛ 168
375. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС» 79
376. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 230
377. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВІТЛО 

ШАХТАРЯ»
228

378. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» 91
379. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» 92
380. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» 92
381. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БІРЮЗА» 220
382. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 90
383. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ОРАНТА»
51

384. ПРАТ НГМЗ-БУР 39
385. ПАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 36
386. ПРАТ НЕМИРІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10547 
12

387. ПРАТ НИВА 78
388. ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 233
389. ПРАТ НІЖИНСЬКЕ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 146
390. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОСНАЩЕННЯ
3

391. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД 97
392. ПРАТ НІКСТРОМ 217
393. ПРАТ НОВА ЛІНІЯ 122
394. ПРАТ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 33
395. ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
67

396. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 90
397. ПРАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 165
398. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 193
399. ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР 217
400. ЗЕА НОВОСВІТ 82
401. ПРАТ НОІПРОКС 165
402. ПРАТ НОЛЬГА 228
403. ПРАТ НОМІНАЛ 82
404. ПАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ 229
405. ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 232
406. ПРАТ ОБЛАСНИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І 

КОНСТРУКЦІЙ 
15

407. ПРАТ ОБОД 11
408. ПРАТ ОБРІЙ 30
409. ПРАТ ОБРІЙ-ІНК 170
410. ПРАТ ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 89
411. ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 220
412. ПРАТ ОДЕСОБЛТАРА 218
413. ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ 70
414. ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ 74
415. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКО-

ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ
112

416. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ 
ВЕРСТАТІВ

155

417. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 53
418. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№42
240

419. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ 15
420. ПАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 191
421. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 192
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
422. ПРАТ ОЛЬГІВСЬКЕ 233
423. ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865 65
424. ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865 97
425. ПРАТ ОМЕГА 238
426. ПАТ ОРІОН 133
427. ПРАТ ОСТРОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 135
428. ПРАТ ПАЛІТРА 79
429. ПРАТ ПАЛЯНИЦЯ 193
430. ТОВ ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО 135
431. ПРАТ ПАРФУМ 26
432. ПРАТ ПАРФУМ 29
433. ВАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР’ЄР «ГРАНІТ» 215
434. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34 35
435. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54 62
436. ПРАТ ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД 
48

437. ВАТ ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ І 
КОНСТРУКЦІЙ

240

438. ПРАТ ПЗДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» 31
439. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 161
440. ПАТ ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ 221
441. ПРАТ ПІВДЕНЬ 127
442. ПАТ ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ 134
443. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

«ІНТЕРВИБУХПРОМ»
16

444. ПАТ ПЛЕМСЕРВІС 31
445. ПРАТ ПЛОДООВОЩ 100
446. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ 37
447. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ 168
448. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 218
449. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 225
450. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 242
451. ПРАТ ПМК-23 136
452. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ЛУБНИГАЗ»
35

453. ПРАТ ПОДІЛРЕМБУД 122
454. ПАТ ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
195

455. ПРАТ ПОЛІГРАФСЕРВІС 210
456. ПРАТ ПОЛІГРАФСЕРВІС 211
457. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 232
458. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 104
459. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 143
460. ПРАТ ПОЛОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОХІМ» 82
461. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
78

462. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ 
ЗАВОД

55

463. ПРАТ ПОЛТАВХІММАШ 96
464. ПАТ ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 233
465. ПРАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
149

466. ПРАТ ПОРТАЛ-І 223
467. ПРАТ ПОСЛУГА 209
468. ПАТ ППІ ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ 121
469. ПРАТ ПРИЗМА 108
470. ПАТ ПРИКАРПАТ.БУД 105
471. ПРАТ ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ 3
472. ПРАТ ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 28
473. ПРАТ ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ 

БЮРО «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»
227

474. ПРАТ ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
БЮРО «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»

237

475. ПРАТ ПРОМАВТОІНВЕСТ 151
476. ПРАТ ПРОМАВТОІНВЕСТ 151
477. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ» 2
478. ПРАТ ПРОСКУРІВ 80
479. ПРАТ РАЙАГРОБУД 215
480. ПРАТ РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 52
481. ПАТ РАССВЕТ 225
482. ПРАТ РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА 52
483. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11 207
484. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3 231
485. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

«АЗОВРЕМБУД»
241

486. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1 230
487. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50 227
488. ПРАТ РЕМОНТНО-СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №52 207
489. ПРАТ РЕСУРСИ КРИВБАСУ 199
490. ПРАТ РИНОК «ОБОЛОНЬ» 61
491. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 75
492. ПРАТ РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ 166
493. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 181

494. ПРАТ РІВНЕСПОРТЕК 193
495. ПРАТ РІВННЕЕЛЕВАТОРБУД 135
496. ПРАТ РІПКИНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17444 81
497. ПАТ РІТЕЙЛ ГРУП 66
498. ПРАТ РММ 82
499. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 219
500. ПРАТ РОКС 241
501. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 58
502. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 60
503. ПРАТ РОССАВА 82
504. ПРАТ РОССАВА 146
505. ПРАТ РУБІН 199
506. ПАТ САД ПОДІЛЛЯ 63
507. ПАТ САД ПОДІЛЛЯ 120
508. САН ІНБЕВ УКРАЇНА 68
509. ПРАТ САНТЕХКОМПЛЕКТ 122
510. ПРАТ САРНИНАФТОПРОДУКТ 122
511. ПРАТ САТАНІВ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
164

512. ПРАТ СВІТАНОК 211
513. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН 138
514. ПАТ СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 102
515. ПРАТ СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС 165
516. ПРАТ СК «АМАЛЬТЕЯ» 133
517. ПАТ СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС» 73
518. ПАТ СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС» 242
519. ПРАТ СК «БРОКБІЗНЕС» 80
520. ПРАТ СК «ЄВРОІНС Україна» 168
521. ПРАТ СК «ПРОМІНЬ» 138
522. ПРАТ СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» 18
523. ПРАТ СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» 169
524. ПрАТ СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 5
525. ПрАТ СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 51
526. ПРАТ СКОЛІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ 101
527. ПРАТ СКФ УКРАЇНА 50
528. ПРАТ СКФ УКРАЇНА 72
529. ПРАТ СКФ УКРАЇНА 140
530. ПРАТ СЛАВУТИЧ ІНВЕСТ 131
531. ПАТ СОКОЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР 166
532. ПРАТ СОНЯЧНЕ 2007 44
533. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 205
534. ПРАТ  СП «ПАРТНЕР» 152
535. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 2302
167

536. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ № 33 «ОДЕСБУД»

35

537. СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
У ФОРМІ ТОВ «ОПТІМА-ФАРМ. ЛТД»

79

538. ПРАТ СПЛАВИ УКРАЇНИ 122
539. ПРАТ СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ «АВЛІТА» 143
540. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 66
541. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» 220
542. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 202
543. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП»
4

544. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП»

10

545. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» 127
546. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ»
165

547. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА» 165
548. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» 124
549. ПРАТ СТРОЙАВТОСЕРВИС 94
550. ПРАТ СТС 132
551. ПРАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 54
552. ПРАТ СУМБУД 40
553. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

158

554. ПРАТ СЯЙВО 138
555. ПРАТ ТАКСОПАРК 31
556. ПРАТ ТАКСОСЕРВІС 81
557. ТДВ ТДВ ФІРМА «РАДА» 91
558. ПРАТ ТЕКСТИЛЬ-ЧН 81
559. ПРАТ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ 202
560. ПРАТ ТЕРНОБУДДЕТАЛЬ 164
561. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ 241
562. ПРАТ ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 235
563. ПАТ ТЕХІНМАШ 3
564. ПРАТ ТЕХМАШРЕМОНТ 74
565. ПРАТ ТЕХМАШРЕМОНТ 141
566. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АТП-12365 96
567. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФОРТ 243
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
568. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ ВОРОНІН-УКРАЇНА 128
569. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕБЛІ» 54
570. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 235
571. ПРАТ ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ 223
572. ПАТ ТРЕСТ ПІВДЕНТРАНСТЕХМОНТАЖ 213
573. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557 101
574. ПРАТ ТУРБІВСЬКИЙ КОАЛІНОВИЙ ЗАВОД 78
575. ПРАТ ТУРБОГАЗ 211
576. ПРАТ ТУРБОГАЗ 211
577. АТ УГМК 69
578. ПРАТ УКРАГРО НПК 40
579. ПРАТ УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД 11
580. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 71
581. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА 152
582. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 242
583. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 55
584. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА 

ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
18

585. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАНАЦЕЯ-
1997»

213

586. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 16
587. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 109
588. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 109
589. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (УКРНДІАТ)
59

590. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (УКРНДІАТ)

59

591. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ

238

592. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І 
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО РОЗРОБЦІ 
МАШИН І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ 
ПЛАСТИЧНИХ МАС, ГУМИ І ШТУЧНОЇ ШКІРИ 
«УКРНДІПЛАСТМАШ» 

75

593. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ВАРТА»

203

594. ПАТ УКРВОДПРОЕКТ 64
595. ПАТ УКРВОДПРОЕКТ 93
596. ПРАТ УКРВОДТЕХПОСТАЧ 166
597. ПРАТ УКРГІПРОЦУКОР 137
598. ПРАТ УКРЕЛЕКТРОНБУД 36
599. ПРАТ УКРЕЛЕКТРОНБУД 38
600. ПРАТ УКРЕНЕРГОТРАНС 243
601. ПРАТ УКРЗЕРНОІМПЕКС 167
602. ПРАТ УКРМ’ЯСОМОЛМАШТЕХРЕМОНТ 138
603. ПРАТ УКРНАФТОБУРІННЯ 17
604. ПРАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 106
605. ПРАТ УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ 55
606. ПРАТ УКРСВІТЛО 152
607. ПРАТ УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ 241
608. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 17
609. ПРАТ УКРТЕХПРИЛАД ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ 33
610. ПАТ УКРТРАНСНАФТА 19
611. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 63
612. ОАО УКРЦИНК 123
613. ПРАТ УКТІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 78
614. ПРАТ УКТОРГІМПЕКС 163
615. ПРАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» 30
616. ПРАТ УМАНЬФЕРММАШ 63
617. ПАТ УНІВЕРСАМ №11 «РАЙДУЖНИЙ» 149
618. ПАТ УНІВЕРСАМ №20 124
619. ПАТ УНІВЕРСАМ №22 160
620. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ - 

«СЕРВІС»
223

621. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ «ПІВДЕНТРАНСБУД» 211
622. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ «ПІВДЕНТРАНСБУД» 211
623. ПРАТ УПТК 128
624. ПРАТ УХЛ-МАШ 121
625. ПРАТ ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН 

«ТЕХНОФІЛЬТР»
108

626. ПРАТ ФАВОРИТ КОМПАНІ 52
627. ПАТ ФАРМАК 7
628. ПРАТ ФАРМАЦІЯ-2000 226
629. ПРАТ ФІВО «ФЕЯ» 159
630. ПРАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 129
631. ПРАТ ФІРМА «БЕВЕРС» 240
632. ПРАТ ФІРМА «КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ» 152
633. ПРАТ ФІРМА «ЛІСОВА» 3
634. ПРАТ ФІРМА «ХМЕЛЬНИЦЬКБУД» 82
635. ПРАТ ФІРМА БАКАЛІЯ 177
636. ПРАТ ФІТОФАРМ 220
637. ПРАТ ФОТО ТАВРІЇ 230

638. ПРАТ ФРАУ МАРТА 32
639. ПРАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2 139
640. ПРАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2 167
641. ПРАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 213
642. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 208
643. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 209
644. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 209
645. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

16355
228

646. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД 207
647. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
213

648. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД 213
649. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»

212

650. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

208

651. ЗАТ ХАРКІВ-ТАЛІСМАН 208
652. ПРАТ ХАРКІВТРАНСБУД 212
653. ПАТ ХАРТРОН 200
654. ПРАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 215
655. ПАТ ХЕРСОНВОДБУД 233
656. ПАТ ХЕРСОНРИБГОСП 228
657. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 229
658. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
116

659. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

117

660. ПРАТ ХІМДИВІЗІОН 193
661. ПРАТ ХЛІБНИЙ КОЛОС 192
662. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА СПМК-578 54
663. ПРАТ ХМЕЛЬПИВО 82
664. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 8
665. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 5
666. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 

«РОСІЯ» 
154

667. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«УКРАЇНА»

41

668. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
МИРНОГРАДСЬКА 

48

669. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 236
670. ПРАТ ЦУКРОГІДРОМАШ 214
671. ПРАТ ЦУМАНЬ 9
672. ПРАТ ЦУМАНЬ 46
673. ПРАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 231
674. ПАТ ЧЕКСІЛ 9
675. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154 37
676. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 27
677. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 33
678. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 74
679. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 167
680. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
166

681. ПрАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 30
682. ПАТ ЧЕРНІВЦІГАЗ 198
683. ПРАТ ЧЕРНІГІВВОДБУД 78
684. ПРАТ ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ 165
685. ПРАТ ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА 231
686. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ
232

687. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 93
688. ПрАТ ЧОП «АГРОТЕХСЕРВІС» 31
689. ПРАТ ЧУДНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
76

690. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 188
691. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 189
692. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» 182
693. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» 192
694. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» 193
695. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ВОРОНІН 113
696. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА 206
697. ПРАТ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ» 130
698. ПАТ ШЛЯХОВИК 43
699. ПАТ ШЛЯХОВИК 98
700. ПРАТ ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 

ТОВАРІВ
5

701. ПРАТ ЮГ 232
702. ПАТ ЮНЕКС БАНК 92
703. ПАТ ЮНЕКС БАНК 98
704. ПРАТ ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 159
705. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА 95
706. ПРАТ ЯНТАР 33
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18078/3
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
23.04.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


