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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі підп. 3 п. 2. глави 2 розді-
лу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013 № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань у формі витягу від 10.02.2017 
№1002157441 щодо внесення 18.07.2014 запису про 
державну реєстрацію припинення ТОВ «ІНСАХАР-
ПРОМ-К» (код за ЄДРПОУ: 31068734, 65014, м. Одеса, 
вул. Пушкінська, буд. 32) за судовим рішенням Господар-
ського суду Одеської області про припинення юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 10.07.2014, 
10.07.2014, 1/121-10-4972, та інформації, отриманої від 
ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» листом від 
19.01.2017 №14/17 (вх. від 23.01.2017 №1944), скасова-
но реєстрацію випуску облігацій тов «ІнСаХарпром-К» 
серії А. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «ІНСАХАРПРОМ-К» серії А від 13.04.2007 
№173/2/07, видане 11.10.2007 Державною комісією з цін-

них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №15-Кф-С-о від 13 лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих ПАТ «АГ-
РОКОМПЛЕКС» (вул. Центральна, буд. 1, с. Пустовійто-
ве, Глобинський район, Полтавська область, 39050, код 
за ЄДРПОУ: 00384897) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій пат «аГроКомп-
леКС». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «АГ-
РОКОМПЛЕКС» від 02.08.2010 №39/16/1/10, видане 
02.08.2010 Полтавським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 95-Кф-С-а від 13 лю-
того 2017 року.

16.02.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

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

Інформація про діяльність
центрального територіального департаменту 

нКцпфр
01.02.2017 по 15.02.2017

За вказаний термін в відділі нагляду за емітентами цін-
них паперів розглянуто пакети документів, на основі яких:

Відповідно до рішення Комісії № 736 проведено замі-
ну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування акціонерного 
товариства 5 емітентам, а саме:

- ПрАТ «Арксі» (код за ЄДРПОУ: 14307512);
- ПАТ «Центр відновлення ресурсів «Екосфера» (код 

за ЄДРПОУ: 24723737);
- ПрАТ «Березанський комбікормовий завод» (код за 

ЄДРПОУ: 04529944);
- ПрАТ «Вінниччина-АВТО» (код за ЄДРПОУ: 

03112811);
- ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» (код за ЄДРПОУ: 

00375993).
Фахівцями відділу контролю за діяльністю емітентів, 

професійних учасників ринку цінних паперів та захисту 
прав інвесторів управління контрольно-правової роботи 
Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 
період з 01.02.2017 року по 14.02.2017 Проведено 3 ви-
їзні тематичні позапланові перевірки, а саме:

1) ТОВ «Джером Секьюритиз»
2) ТОВ «СТ КОМ-БРОК»
3) ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс»
Планових перевірок не проводилось. 
За зазначений період проведено 2 нагляди за реєстра-

цією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосу-
ванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах 
акціонерного товариства ПАТ «Черкасиобленерго».

Надійшло 13 письмових звернень, заяв, щодо діяль-
ності емітентів та професійних учасників фондового рин-
ку та листів від Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Надано23 відповідей на звернення, заяви, листи за-
явників, які надійшли у зазначений вище період, та на 
скарги, що надійшли раніше. 

Направлено 9 запитів емітенту.
Також винесено 14 постанов про порушення справи 

про правопорушення на ринку цінних паперів.
Здійснено 2 виклики для складання протоколу про ад-

міністративне правопорушення на ринку цінних паперів.
За участю відділу супроводження справ про правопо-

рушення на ринку цінних паперів з 01.02.2017 року по 
15.02.2017 року було розглянуто 101 справу (накладено 

штрафних санкцій на суму 3 027 020, 00 грн.) про право-
порушення на ринку цінних, 1 справу (накладено штраф-
ну санкцію на суму 1700, 00 грн.) про правопорушення у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуван-
ню тероризму.

Було винесено 88 Розпоряджень про усунення пору-
шень законодавства про цінні папери.

Складено 157 актів про правопорушення на ринку цін-
них паперів, 3 протоколи про адміністративні правопору-
шення на ринку цінних паперів. За звітний період від юри-
дичних та фізичних осіб надійшло 7 платіжних доручень 
про сплату штрафних санкцій на суму 25 840, 00 грн.

За звітний період з 16.01.2017 року по 31.01.2017 року 
у відділі фінансового моніторингу: 

- триває 6 планових перевірок суб’єктів первинного фі-
нансового моніторингу щодо дотримання вимог законо-
давства у сфері запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

- завершено 5 перевірок суб’єктів первинного фінан-
сового моніторингу щодо дотримання вимог законодав-
ства у сфері запобігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

- винесено 3 постанови про порушення справи про 
правопорушення та 3 постанови про порушення справ 
про правопорушення на ринку цінних паперів;

- складено 3 акти про правопорушення на ринку цін-
них паперів;

- розглянуто 1 справу про правопорушення у відно-
шенні суб’єкта первинного фінансового моніторингу ;

- направлено 3 пакети документів до ЦА для прийнят-
тя рішення щодо анулювання ліцензій на здійснення про-
фесійної діяльності на ринку цінних паперів.

За звітний період з 01.02.2017 по 15.02.2017 р. спеціа-
лістами відділу звітності та моніторингу:

- прийнято та опрацьовано 28 особливих інформацій 
емітентів цінних паперів;

- складено 107 актів про правопорушення на ринку 
цінних паперів;

- cкладено 93 постанови про правопорушення на рин-
ку цінних паперів;

- cкладено 1 постанову про закриття провадження у 
справі;

- надано 2 відповіді на звернення від юридичних/фі-
зичних осіб.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

відомості про зміну складу посадових осіб прат «а/т тю тюнова КомпанІя  «в.а.т.- прилуКи»
Дата 

вчинення дії
Зміни (призначе-

но, звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження)

Посада Прізвище, ім’я по батькові або 
повне найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізично особи 
(серія,номер, дата видачі, орган, який 
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної 

особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках)

14.02.2017 р. Звільнено Головний бухгалтер максюта Іван миколайович 0
Зміст інформації:
Наказом Генерального директора (№ 106-k від 14.02.2017р) звільнено Головного бухгалтера Товариства Максюту Івана Миколайович (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) з 14.02.2017 р. Рішення прийнято на підставі заяви працівника про переведення до іншого підприємства.
На посадi перебував 17 років 2 мiсяцi. Часткою у статутному капiталi Товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа не має. Станом на 14.02.2017 рокузамість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КонСтар»

повідомлення
про проведення загальних зборів прат «КонСтар»

Приватне акціонерне товариство «КОНСТАР», (місцезнаходження: 
61002, Харківська обл., місто Харків, вулиця Дарвіна, будинок 20) повідом-
ляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 березня 2017 року 
о 17 годині 30 хвилин за адресою: 61002, Харківська обл., місто Хар-
ків, вул. дарвіна, буд.20, каб.105.

порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії
2.Обрання головуючого та секретаря зборів.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів.
4.Звіт Ген. директора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду Звіту Ген. директора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду Звіту.
7.Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.
8.Затвердження річного звіту за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків 

Товариства за підсумками роботи у 2016 році.
9. Розглянути питання про виплату дивідендів.
10. Розглянути питання про зміну організаційно-правової форми юри-

дичної особи.
основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період 
 Звітний 2016 рік  Попередній 2015 рік
Усього активів  3660  3360
Основні засоби  623  582 
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  1484  1278
Сумарна дебіторська заборгованість  279  394
Грошові кошти та їх еквіваленти  1259  1094
Нерозподілений прибуток  2724  2518
Власний капітал  2732  2526
Статутний капітал 5  5 
Довгострокові зобов’язання  - - 
Поточні зобов’язання  928  834
Чистий прибуток (збиток)  206  136
Середньорічна кількість акцій (шт.)  481  481
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ___-____ 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом пе-

ріоду ___-___
Чисельність працівників на кінець періоду 46. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах — 15.03.2017 р. Реєстрація акціонерів та їх представників про-
водиться з 16-30 до 17-30 год. 21 березня 2017 року за місцем проведення 
зборів. Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним за-
гальних зборів, можливо за адресою: 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 20, 
каб.105, в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00. Відповідальна особа — Ге-
неральний директор Товариства. телефон для довідок: (057) 714 20 85 

наглядова рада прат «КонСтар».

приватне аКцІонерне товариСтво 
«пІдприЄмСтво З ІноЗемними ІнвеСтицІями 

«IнтервиБуХпром»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПІДПРИЄМСТВО З 
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
«IНТЕРВИБУХПРОМ»

2. Код за ЄДРПОУ 31385850
3. Місцезнаходження 39802, м. Горішні Плавні Полтав-

ської областi, вул. Будiвельникiв, 
буд. 16

4. Міжміський код, телефон та 
факс 

/056/ 404-95-84, /05348/ 7-48-94,
/056/ 404-95-85

5. Електронна поштова адреса Tolstoguzova@explosive.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ivp.pat.ua

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

ІІ. текст повідомлення
14 лютого 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ІВП» (протокол № 3 від 

14.02.2017 р.) прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, а саме: 

1) Договору поставки аміачної селітри загальною ринковою вартістю 
38 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 152 310,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24,95 %.

2) Договору поставки селітри аміачної загальною ринковою вартістю 
36 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 152 310,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23,64 %.

3) Договору купівлі-продажу розчину аміачної селітри загальною рин-
ковою вартістю 38 000, 00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 152 310,00 тис. грн. Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
24,95 %.

Статут Товариства не містить додаткових критеріїв для віднесення 
правочинів до значних правочинів не передбачених законодавством. 

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

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

директор  Чепурний п.Г. 
15.02.2017 р.

пуБлIЧне аКцIонерне товариСтво «I С К р а»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «I С К Р А»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14005946

3. Місцезнаходження емітента 42312, Сумська обл., Сумський р-н, 
с.Басiвка, вул.Тесленко, буд.6-А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0542-692-680, 0542-692-687

5. Електронна поштова адреса емітента pbondarev@milkilandagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://14005946.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

2. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 13 лютого 2017 року. Ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 81145,40. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн):124100, 00. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 65,38%. Найменування уповноваженого органу, що прийняв 

рiшення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину: На-
дання згоди на укладення договору про надання банкiвських послуг з Бан-
ком на наступних, але невиключно, умовах: — генеральний лiмiт в розмiрi, 
що не перевищуватиме 2 980 000,00 доларiв США генеральний строк — до 
30.11.2019 року включно; — солiдарна вiдповiдальнiсть Товариства та 
ПрАТ «Екопрод» перед Банком за виконання зобов'язань ПрАТ «Екопрод» 
/Товариства за договором про надання банкiвських послуг; Надання згоди 
на отримання Товариством та ПрАТ «Екопрод» будь-яких банкiвських по-
слуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитнi лiнiї, гарантiї, авалi, 
овердрафти, акредитиви тощо) за договором про надання банкiвських по-
слуг в будь-якiй валютi в межах генерального лiмiту та генерального стро-
ку, необхiдних для ведення господарської дiяльностi. Надання в заставу 
Банку в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства та 
ПрАТ «Екопрод» перед Банком за договором про надання банкiвських по-
слуг, майно Товариства: , загальною балансовою вартiстю не бiльше  
10 000 000,00 гривень без ПДВ та укласти з Банком вiдповiдний договiр 
застави. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 20 021 764 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:20 021 764 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рiшення:»за» — 20 021 764 акцiй, «проти» — 0 акцiй.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади. Генеральний директор Бондарєв павло 
миколайович
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приватне аКцІонерне товариСтво «лиСиЧан-
СьКа нафтова ІнвеСтицІйна КомпанІя»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» 

2. Код за ЄДРПОУ 32292929
3. Місцезнаходження 93113 Лисичанськ вул ім. В. Сосюри (по уставу — 

Свердлова)371 оф1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 06451,7-27-00 9-35-77
5. Електронна поштова адреса ZAOLINIK@rosneft.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.lisnpz.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із 

заінтересованістю: 13.02.2017. Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Наглядова рада ПРАТ «ЛИНІК». Ринкова вартість майна 
або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства: 73 688,08828 тис.грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 2 404 238 тис.грн. Спів-
відношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 3.06492 %.

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількості 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення, кількості 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення не за-
значається (рішення прийнято не загальними зборами).

Інформація про істотні умови правочину не розкривається, тому що 
згідно з чинним законодавством України вимоги щодо розкриття інформа-
ції про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до 
приватного акціонерного товариства і такі вимоги не встановлені його ста-
тутом або Законом.
Генеральний директор данчук І.в.

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя 

«арКада-Гарант»
(ЄДРПОУ 19022263,  

місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 11 –Б)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 23 березня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Горо-
децького, 11 –Б, кімната Голови правління. Реєстрація учасників зборів 
з 10.00 до 10.45 в день зборів за місцем проведення загальних зборів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня загальних зборів, а саме 17 березня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів:

1) Обрання робочих органів річних Загальних зборів Товариства (лі-
чильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвердження ре-
гламенту проведення зборів.

2) Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

3) Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4) Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

5) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6) Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
7) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-

чинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з 
23.03.2017р..

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2016 рік

тис.грн.
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 45195 44351

Основні засоби 29 5
Довгострокові фінансові інвестиції 982 993
Поточні (інші) фінансові інвестиції 37186 37007
Запаси 12 14
Сумарна дебіторська заборгованість 510 67
Грошові кошти та їх еквіваленти 6476 6265
Нерозподілений прибуток 403 1190
Власний капітал 29823 28633
Статутний капітал 12000 12000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток 403 1190
Середньорічна кількість акцій (шт.) 48000000 48000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 11 11

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.arcada-garant.com.ua 

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства до їх проведення можна ознайомитися у приміщенні 
адміністрації Товариства у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 
13.00 за адресою: м. Київ, вул. вул. Городецького, 11 –Б (приймальня), а в 
день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова прав-
ління Товариства — Санченко Володимир Якович. Довідки за телефоном 
(044) 278-00-10, 277-72-21, 277-72-22.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів пода-
ються акціонерами в письмовій формі у відповідності до вимог с.38 ЗУ 
«Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів.

Для участі у загальних зборах при собі мати документ, що посвідчує 
особу акціонера, представникам акціонерів — документ, що посвідчує осо-
бу та довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством України. 

наГлядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «арКада-Гарант»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«уКрХарЧопромСервІС», 

ідентифікаційний код 13677276, адреса: м. Київ, вул. Закревського, 22
Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрхарчо-

промсервіс» (далі – «Товариство»), повідомляємо Вас про проведення річ-
них Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 березня 2017 року о 
15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 22, вхід 
№  2, перший поверх, зал для зібрань. Реєстрація акціонерів, що прибули 
на Загальні збори, розпочнеться 27 березня 2017 року о 14 годині 10 хвилин 
та закінчиться о 14 годині 50 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах – 21 березня 2017 року.

перелік питань проекту порядку денного річних 
Загальних зборів товариства:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії, обрання членів 
Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Процедурні питання проведення Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту Голови Правління Товариства.
6. Розгляд висновку аудитора за результатами перевірки річної звіт-

ності.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів То-

вариством.
Адреса власного веб-сайту, де розміщена інформація про скликання 

цих річних Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань 
включених до проекту порядку денного: http://id695.smida.gov.ua/.

Для реєстрації акціонерам слід при собі мати паспорт. Представник 
акціонера повинен також мати довіреність, посвідчену у встановленому 
законодавством порядку. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
щодо питань порядку денного в офісі Товариства: м. Київ, вул. Закрев-
ського, 22 в робочі дні в робочий час, а в день проведення Загальних 
зборів, також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними матеріалами – Голова Правління Су-
шон Алла Іванівна, телефони: 545-13-44, 545-08-06.

З повагою, Голова правління Сушон а.І.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«БудиноК поБуту «оБолонь» 

(надалі — «Товариство», код за ЄДРПОУ-19020011, місцезнахо-
дження — 04205, Україна, м.Київ, просп. Оболонський, 26) повідом-
ляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 23 березня 
2017 року о 10:30 год. за адресою: 03150, україна, м.Київ, вул. ве-
лика васильківська, 65, офіс 411. 

перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту. 
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 

Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та 
визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з ними.

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом одного року з дня проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну 
вартість.

14. Затвердження правочинів, які були вчинені у 2016 році.
Реєстрація учасників буде відбуватися 23 березня 2017 року з 

10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам — паспорт, 
представникам — паспорт і довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 17 березня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та упо-
вноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Това-
риства: 04205, Україна, м.Київ, просп. Оболонський, 26, адміністра-
ція, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 
13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів — за місцем їх 
проведення за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Василь-
ківська, 65, офіс 411. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — Директор Товариства Дерикіт Сергій Васильо-
вич. Довідки за телефоном: (044) 412-73-61.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://bpobolon.informs.net.ua.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 322 262 487 057
Основні засоби 1 064 285
Довгострокові фінансові інвестиції 0 1
Запаси 250 993 393 697
Сумарна дебіторська заборгованість 22 030 16 642
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 845 3 204
Нерозподілений прибуток (5 124) (55 325)
Власний капітал (315) (50 516)
Статутний капітал 1 434 1 434
Довгострокові зобов’язання 95 889 86 160
Поточні зобов’язання 226 688 451 413
Чистий прибуток (збиток) 50 201 (31 061)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 867 500 2 867 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 30

наглядова рада

додаток 1
до протоколу № 01/17-нр 

від 13.02.2017 р.
повІдомлення (для публікації)

про проведення річних загальних зборів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«СпецтеХнІКа» 
(далі — товариство)

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Каунаська, 13.
Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 06 квітня 2017 року об 11:00 за місцезнаходженням Товари-
ства у кабінеті Голови правління Товариства на 3-му поверсі адміністративного 
корпусу (літ.А.). Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах ак-
ціонерів Товариства здійснюватиметься з 09:45 до 10:45 за місцем проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах — 31 березня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування згідно проекту 
порядку денного:

1) Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3) Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.
4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5) Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2016 рік.
6) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік та затвер-

дження розміру річних дивідендів. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «Спецтехніка» за 2016 рік (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 6695,8 6479,0
Основні засоби 6646,0 6388,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 466,4 617,2
Сумарна дебіторська заборгованість 415,8 350,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 40,5 120,7
Нерозподілений прибуток 4298,7 4504,3
Власний капітал 6854,6 7060,2
Статутний капітал 73,6 73,6
Довгострокові зобов’язання 315,6 270,9
Поточні зобов’язання 772,9 510,7
Чистий прибуток (збиток) 4,6 157,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14012 14012
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 30

Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість озна-
йомитися з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту 
порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись 
з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи за порядком озна-
йомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 09-00 по 17-00 
(перерва з 12-00 по 13-00) за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 13, приймальня 
Товариства, а в день проведення загальних зборів — також у місті їх проведен-
ня. Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) 
акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. 
У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, 
що підтверджує його особу та/або повноваження. Посадовою особою Товари-
ства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
корпоративний секретар — Кубрак В.К.

Адреса веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://zvit.spt.kiev.ua/ 

Для участі у загальних зборах акціонерам мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів- документ, що посвідчує особу 
та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Довідки за телефоном: (044) 574-01-99, 574-04-99.

Голова наглядової ради  К.м.литвин
Заступник Голови наглядової ради м.м.троян
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Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, 
вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк», які відбудуться 21 березня 2017 року о 
12 годині 00 хвилин за адресою: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, пуат «КБ 
«акордбанк», зал засідань.

перелік питань, що виносяться на голосування (відповідно до 
проекту порядку денного):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
4. Звіт Спостережної Ради про результати діяльності у 2016 році. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради.
5. Звіт Правління про результати діяльності у 2016 році. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2016 році. Затвер-

дження висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії.

7. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фі-
нансової звітності ПуАТ «КБ «Акордбанк» за 2016 рік та затвердження за-
ходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

8. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «Акордбанк».
10. Припинення повноважень Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк».
11. Обрання членів Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк».
12. Обрання Голови Спостережної Ради з числа обраних членів Спо-

стережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк».
13. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою і чле-

нами Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк», а також обрання особи, 
яка уповноважується на підписання таких контрактів.

14. Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «Акордбанк» шляхом викладен-
ня його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на 
підписання та забезпечення проведення державної реєстрації нової редак-
ції Статуту.

15. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у но-
вій редакції, у т.ч.: Положення про Спостережну Раду ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Додаткова інформація:
основні показники фінансово-господарської діяльності  

пуат «КБ «акордбанк»* 
(тис. грн.)

найменування показника на 
01.01.2017

на 
01.01.2016

Усього активів 451 863 412 743
Грошові кошти та їх еквіваленти 67 225 29 047
Кошти в інших банках - 3 593

Кредити та заборгованість клієнтів 298 900 344 485
Цінні папери в портфелі банку на продаж 33 070 15 076
Основні засоби та нематеріальні активи 5 517 3 958
Усього зобов‘язань 369 248 311 628
Кошти банків - 3 600
Кошти клієнтів 244 842 202 798
Нерозподілений прибуток 653 79
Власний капітал 82 615 101 115
Статутний капітал 120 027 96 400
Незареєстрований статутний капітал - 2 410
Чистий прибуток (збиток) (39 720) 604
Середньорічна кількість акцій (шт.) 106 184 96 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 376 91

* Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Банком 
річних коригуючих проводок.

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись 
до Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, вул. Сте-
ценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня, тел. (044) 593-9960. Відпо-
відальною особою за ознайомлення з документами є Голова Правління 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» або особа, яка виконує її обов’язки.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» www.accordbank.com.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропозиції подаються за 
адресою місцезнаходження ПуАТ «КБ «Акордбанк». Пропозиція до поряд-
ку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акці-
онером до складу Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
датиметься станом на 24 годину 15 березня 2017 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 21 бе-
резня 2017 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акорд-
банк» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів — пас-
порт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на 
право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» 
інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі».

довідки за телефоном (+380) 44 5939960.
Голова правління  Кот З.п. 

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КомерцІйний БанК «аКордБанК»

приватне аКцІонерне товариСтво «БудІвни-
Чий» (надалі — Товариство, код за ЄДРПОУ-00952976, місцезнахо-
дження — 03134, м. Київ, вул. Миру 36) повідомляє, що річні загальні збо-
ри акціонерів відбудуться 31 березня 2017 року о 10:00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. миру, 36, офіс 1.

перелік питань проекту порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії. 2.Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 

голосування. 3.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. 4. За-
твердження регламенту загальних зборів акціонерів. 5.Звіт Директора Товари-
ства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 
Товариства. 6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 7.Звіт Ревізора Това-
риства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
Товариства. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 9.Розподілу 
прибутку і збитку Товариства за 2016 рік. 10.Припинення повноважень Директо-
ра, Наглядової ради та Ревізора Товариства. 11.Обрання Директора Товари-
ства. 12.Обрання Наглядової ради Товариства. 13.Обрання Ревізора Товари-
ства. 14.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Реєстрація учасників 31 березня 2017 року з 8:30 год. до 9:45 год. за міс-
цем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно 
мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт і довіреність на право 
участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
27 березня 2017 року. З документами, щодо питань порядку денного акціоне-
ри та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Това-
риства м. Київ, вул. Миру 36, офіс 1, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 08.00 

до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів — 
за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Миру 36, офіс 1. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Білик Інна Леонідівна , тел.(044) 401-43-19. Адреса власного веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: www.budiv.kiev.ua.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 479 457
Основні засоби 251 228
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8 8
Сумарна дебіторська заборгованість 197 198
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 23
Нерозподілений прибуток 63 71
Власний капітал 239 247
Статутний капітал 121 121
Довгострокові забов’язання 0 0
Поточні забов’язання 240 210
Чистий прибуток (8) (54)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2410165 2410165
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій за період

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 11 12
Наглядова рада
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерів 

вІдКритоГо аКцІонерноГо товариСтва 
«меридІан» Ім. С.п. Корольова 

Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова(далі — 
ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Товариство), код ЄДРПОУ 
14312973,повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішен-
ня про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
23 березня 2017 року о 10 годині за адресою:

03124,м. Київ, бульвар вацлава Гавела (до перейменування — 
бульвар Івана лепсе), 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ «Меридіан» 
ім. С.П. Корольова проводиться 23 березня 2017 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 
30 хв. за місцем проведення зборів. Право на участь у загальних зборах акціо-
нерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова мають всі акціонери, включені до 
переліку акціонерів станом на 17 березня 2017 року (станом на 24 годину).
перелік питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 

товариства
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
4. Звіти правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за на-
слідками їх розгляду. 

5. Звіти наглядової ради Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду. 

6. Звіти ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду. 

7. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 та 
2016 роки. 

8. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства 
2015 та 2016 роки. 

9. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товари-
ства на 2017 рік.

10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру 
річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2015 та 2016 
роках. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати. 

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової 
редакції Статуту Товариства.

12. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товари-
ства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про правлін-
ня Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства. 

Затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності наглядової 
ради Товариства.

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

17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної ко-
місії Товариства. Затвердження кошторису витрат на забезпечення діяль-
ності ревізійної комісії Товариства.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління 
Товариства.

20. Обрання Голови правління Товариства.
21. Доповнення основних видів економічної діяльності ВАТ «Меридіан» 

ім. С.П. Корольова новим видом економічної діяльності.
22. Змінити місцезнаходження ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішення щодо кожного питання, включеного до проекту порядку 
денного: http:// www.merydian.kiev.ua

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна 
ознайомитись за місцем знаходження Товариства м. Київ, бульвар 
вацлава Гавела (до перейменування — бульвар Івана лепсе), 8, кор-
пус № 59 2-й поверх ( відділ кадрів), у робочі дні з 10-00 до 16-00 годин. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — В. о. секретаря корпоративного Петрушенко І.М. Довід-
ки за телефоном: (044) 594-29-41.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу акціонера, для представників — доручення, оформ-
лене згідно з законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ват «меридіан» ім. С.п. Корольова за 2016 та 2015 роки (тис.грн.)

Найменування показника/Період/ /Звітний/Попередній/. Усього 
активів/594142/590633/.Основні засоби /537717/536822.Довгострокові фі-
нансові інвестиції/---/---.Запаси /44256/44535.Сумарна дебіторська 
заборгованість/10870/7518.Грошові кошти та їх еквіваленти/491/1275.Нероз-
поділений прибуток/7234/3486.Власний капітал 550182/545783.Статутний 
капітал/504/504.Довгострокові зобов’язання/26481/27183.Поточні 
зобов’язання/15517/16100.Чистий прибуток/4717/2585.Середньорічна кіль-
кість акцій(шт.) /1007433/1007433.Кількість власних акцій, викуплених про-
тягом періоду/---/---.Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду/---/---.Чисельність працівників на кінець періоду/555/562.

Повторно звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України 
«Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах 
мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування своїх 
рахунків в цінних паперах.

Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися 
до депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС», 03150,вул. Вели-
ка Васильківська,65 (до перейменування вул. Червоноармійська) 
тел. (044) 289-10-70.

З повагою,
Наглядова рада,
Правління Товариства

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, буд.29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 044 205 45 55 -

5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.
com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi — Банк) повiдомляє, що рiшенням На-

глядової Ради Банку вiд 14.02.2017 (протокол № 9), Головою Наглядової 
Ради обраний Хвесюк Рушан Федорович (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано).Рiшення про обрання Голови Наглядової Ради було 

прийняте у зв'язку iз переобранням складу Наглядової Ради Банку на 
позачергових Загальних Зборах 07.02.2017. Хвесюк Рушан Федорович 
часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обрана на 
строк до наступних рiчних Загальних Зборiв. Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний виконавчий ди-
ректор ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Україна з 12.03.2013; з 05.02.2014 переве-
дений на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Україна; з 
12.01.2015 переведений на посаду Генерального менеджера 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Україна; Член Наглядової Ради ЗАТ «АЛЬФА-
БАНК», Республiка Бiлорусь з 31.03.2010, Голова Наглядової Ради з 
30.08.2011 по 20.05.2014; Член Правлiння АТ «АЛЬФА-БАНК», РФ, з 
01.08.2002 по 01.05.2012; Головний керуючий директор АТ «АЛЬФА-
БАНК», РФ, з 01.05.2012; Голова Ради директорiв ЗАТ «Альфа-Банк 
Фiнанс», Республiка Бiлорусь, з 09.01.2013 по 13.06.2013.

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 т.ю. Савощенко
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.02.2017
(дата)

пуБлIЧне аКцIонерне товариСтво “уКрСоцБанК”
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«пирятинСьКе автотранСпортне 

пІдприЄмСтво 15343», 
місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Єв-

ропейська (Червноармійська), 152 повідомляє про проведення чер-
гових зборів акціонерів, які відбудуться 22 березня 2017 року  
о 13-00 за адресою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Єв-
ропейська (Червноармійська), 152, адмінприміщення товари-
ства, каб.№1.

Реєстрація проводиться з 12-30 до 12-50 год. 22 березня 
2017 року за місцем проведення зборів. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регла-

менту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фі-

нансово — господарської діяльності товариства за 2016р. Затвер-
дження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.

5. Зміна місцезнаходження Товариства.
6. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Нагля-

дову раду, Ревізора, Виконавчий орган.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської 
діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання 
таких правочинів.

основні показники фінансово — господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний 
2016р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 269,4 392,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 213,0 175,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси  17,9 47,3
Сумарна дебіторська заборгованість 9,8 9,6
Грошові кошти та їх еквіваленти  28,7 160,4
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-627,1 -502,8

Власний капітал  236,6 360,9
Статутний капітал 148,8 148,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання  32,8 32,0
Чистий прибуток (збиток)  -124,3 91,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 595280 595280
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 9 7

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з 
матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть 
за адресою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська 
(Червноармійська), 152, у головного бухгалтера товариства Григо-
ренко Т.П. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення, тел.(05358)2-10-79.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах — 16.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного — http:// 03118179.smida.gov.ua.

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«вІдродження», 

місцезнаходження: 37805, Полтавська обл., Хорольський р-н., 
с. Петракіївка, повідомляє про проведення чергових зборів акціоне-
рів, які відбудуться 24 березня 2017 року о 10-00 за адресою: 37805, 
полтавська обл., Хорольський р-н., с.петракіївка, адмінпримі-
щення товариства, каб.№ 1.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 24 березня 
2017 року за місцем проведення зборів. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регла-

менту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісії про під-

сумки фінансово — господарської діяльності товариства за 2016р. 
Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття 
збитку.

5. Прийняття рішення про зміну типу товариства.
6. Прийняття рішення про зміну назви товариства.
7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Нагля-

дову раду, Ревізійну комісію, Виконавчий орган.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської 
діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання 
таких правочинів.

основні показники фінансово — господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний 
2016р.

попередній 
2015 р.

Усього активів 1651 2854
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 13
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 431 854
Сумарна дебіторська заборгованість 218 956
Грошові кошти та їх еквіваленти 72 50
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(5602) (3909)

Власний капітал -2972 -1279
Статутний капітал 2630 2630
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4623 4133
Чистий прибуток (збиток) (1693) (835)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10520546 10520546
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20 18

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з 
матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть 
за адресою: 37805, Полтавська обл., Хорольський р-н., с.Петракіївка, 
у головного бухгалтера товариства- Базирь С.Г. в робочі дні щоденно 
з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів — також у 
місці їх проведення тел.(05362)3-25-55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах — 20.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного — http:// 00728629.smida.gov.ua.



№33, 17 лютого 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«елеКтромотор»

(код ЄДРПОУ 05757966,  
місцезнаходження: 36008 м.Полтава, вул.Європейська, 155), 

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
21 березня 2017 р. о 15.00 за адресою: 36008 м.полтава, 
вул. Європейська,155, (4-й поверх, зал засідань).

порядоК денний 
 (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2016році та основні напрямки діяльності на 
2017рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 

6. Звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 

7. Затвердження річного звіту та порядку розподілу прибутку за 
2016р.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення упо-
вноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із чле-
нами Наглядової ради Товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення .

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства-
www.elmotor.com.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

найменування показника Звітний 
період
2016рік

попередній
період 
2015рік

Усього активів 48220 35293
Основні засоби 6536 5298
Довгострокові фінансові інвестиції 2725 2652
Запаси 22985 10017
Сумарна дебіторська заборгованість 13678 16138
Грошові кошти та їх еквіваленти 2287 282
Нерозподілений прибуток 14439 4121
Власний капітал 35542 26258
Статутний капітал 7499,5 7499,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12678 9035
Чистий прибуток (збиток) 10318 3904
Середньорічна кількість акцій (шт) 7142400 7142400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

528 510

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 15 березня 2017р.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 21 березня 2017р. з 14.00 
до 14.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у збо-
рах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів — доручення на право участі у зборах, 
оформлене відповідно до чинного законодавства України та доку-
мент, що посвідчує особу. 

З документами з питань порядку денного зборів можна ознайоми-
тися в робочі дні з 09.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства, 
2 поверх, економічний відділ, а в день проведення зборів — у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами-Стрілець І.С. Довідки за телефоном 
(0532) 61-18-49.

наглядова рада пат«електромотор».

приватне аКцІонерне товариСтво 
«науКово-теХнІЧний центр 

«ІнформацІйнІ СиСтеми»
(Код ЄДРПОУ 24560488, 

адреса 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4)
повідомляє , що 

1. Загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2017 року о 
16.00 за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 4, нтц 
(конференц-зал).

2. Реєстрація акціонерів відбудеться 28 березня 2017 року з 15.30 до 
15.45 годин.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складаєть-
ся станом на 24 годину 22 березня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови и секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного і регламенту.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування.
5. Затвердження річного звіту Правління про фінансово-господарську 

діяльність у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 
2016 рік.

6. Затвердження річного звіту та висновку Ревізійної комісії товари-
ства.

7. Затвердження звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення 
питання про виплату дивідендів за 2016 рік.

8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової ре-
дакції Статуту.

9. Затвердження Положення «Про загальні збори» у нової редакції. 
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснювати 

Товариство згідно з чинним Законом «Про акціонерні товариства».
5. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший доку-

мент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати пас-
порт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до 
чинного законодавства України.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.is-ntc.com.

6. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна 
ознайомитися у секретаря Правління (тел. (0536) 76-50-15), за адресою: 
проспект Свободи, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години.

Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю 
Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства:

(тис.грн.)
найменування показника період

Звітний 
(2016 р.) 

орієнтовно

попередній
(2015 р.)

Усього активів 9238 8502
Основні засоби 2190 2244
Довгострокові фінансові інвестиції 275 275
Запаси 4433 3575
Сумарна дебіторська заборгованість 1444 1055
Грошові кошти та їх еквіваленти 294 786
Нерозподілений прибуток 5380 5464
Власний капітал 6769 6853
Статутний капітал 1111 1111
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2469 1649
Чистий прибуток (збиток) 2 899
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50513 50513
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

85 92

Голова правління 
прат нтц «Інформсистеми»  о.и.оксак

Затверджено Правлінням 
ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»
Протокол від 14.02.2017р. № 2
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пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво «одеСьКий Завод 
радІально-СвердлильниХ верСтатІв», код за ЄДРПОУ 05748890, міс-
цезнаходження Товариства: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21 (далі — 
Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце (із зазна-
ченням номера кімнати, офі-
су або залу, куди мають при-
бути акціонери) проведення 
загальних зборів:

Дата: 22.03.2017 року
Час: 13.00
Місце: 65005, м.Одеса, вул. Бугаївська, 
буд. 21, приміщення заводоуправління, кім-
ната № 309.

Час початку і закінчення реє-
страції акціонерів для участі 
у загальних зборах:

Час початку реєстрації 12.00
Час закінчення реєстрації 12.50 
Реєстрація проводиться у день та за місцем 
проведення загальних зборів

Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах 
(станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведен-
ня загальних зборів.):

16.03.2017 року 

Адреса власного веб-сайту 
Товариства, на якому розмі-
щена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту 
порядку денного:

www.ozrsv.pjsc.od.ua

Порядок ознайомлення акці-
онерів з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки до 
загальних зборів:

Акціонери Товариства можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, з дати на-
діслання повідомлення про проведення за-
гальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів за адресою: 65005, м.Одеса,  
вул. Бугаївська, буд. 21, приміщення заводо-
управління, кабінет № 303. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — корпоративний секретар Товари-
ства Бєланова Олена Володимирівна. 
довідки за телефоном (048) 796-51-59

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства у 2016 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Това-
риства за 2016 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його за-
твердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 
Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбаче-
них законом.
9. Затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств Това-
риства за 2016 рік.
10. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства, при-
йнятих ними у період між Загальними зборами. 
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
13. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної ко-
місії Товариства. 
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Правління Товариства.
17. Обрання голови та членів Правління Товариства.
18. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСьКоЇ дІяльноСтІ 
пІдприЄмСтва (тис. грн.)

найменування показника Звітний 
2016 рік

попередній 
2015 рік

Усього активів 47390 47001
Основні засоби 35284  31632
Довгострокові фінансові інвестиції 758 774
Запаси 8039 10188
Сумарна дебіторська заборгованість 3098 4346
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1071 -837
Власний капітал 42621 41784
Статутний капітал 35561 35561
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 4769 5217
Чистий прибуток (збиток) -1071 -837
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5926872 5926872
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 72

Затверджено наглядовою радою товариства

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво «одеСьКий Завод радІально-СвердлильниХ верСтатІв»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Чинбар»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307856
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-42-71, (044) 468-52-94
5. Електронна поштова адреса: chinbar@iptelecom.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://chinbar.pat.ua/emitents/reports
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
Публiчне акцiонерне товариство «Чинбар» (надалі — Товариство) пові-

домляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складе-
ного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій 
України» на облікову дату 31.12.2016 та отриманого Товариством від депо-
зитарію 15.02.2017 р., Товариству стала відомо інформація про зміну ін-
формації про власників значних пакетів (10% та більше) акцій. А саме: 
Власник акцій — фізична особа, розмір частки якого до зміни пакета стано-
вив 41,787088%, збільшив свій пакет акцій за рахунок придбання акцій, 
після чого розмір пакету акцій становить 41,900459%. Розмір пакету акцій 
становить 74287 штук. 

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

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

2. Генеральний директор  ліщук в.І.
15.02.2017

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЧинБар»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ" 

(код за ЄДРПОУ 25468796, місцезнаходження 61068, м. Харків,
пр.Московський, 179-Б)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
20 березня 2017 об 11.30 за адресою: 61068, м.Харків, пр.Московсь-
кий, 179-Б, оф.408. Реєстрація учасників відбудеться з 11.00 до 11.25 за
місцем та у день проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку пок-

риття збитків) Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (61068, м.Харків, пр.Московс-
ький, 179-Б, оф.408) у робочі дні та робочий час. Відповідальна особа -
Генеральний директор Хромов А.В. В день проведення зборів ознайоми-
тись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vug-
lets.com.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Тел.: (057) 738-43-11, 719-99-95.
Генеральний директор Хромов А.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(код ЄДРПОУ 05399805; місцезнаходження: 25006, Кіровоградська об-
ласть, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60) повідомляє про
втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №83/1/2013,
дата реєстрації 20.06.2013 року, орган що провів реєстрацію - Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку. Втрачене свідоцтво вва-
жати недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИВАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"

(код за ЄДРПОУ 30592461, місцезнаходження Україна, 61052 , м. Хар-
ків, вул. К. Маркса, 32)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
27.03.2017 о 15-30 за адресою: Україна, 61052, м.Харків, вул.К.Маркса,
32, у приміщенні бухгалтерії. Реєстрація учасників у день та за місцем
проведення зборів з 15.00 до 15.25. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 21.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за

2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради  Товариства про діяльність за 2016 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за результатами діяльності в 2016 році.
7. Про обрання членів Наглядової ради.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
Інформація за основними показниками фінансово-господарської

діяльності (тис. грн.)

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, у робочі дні, з 10.00 до 12.00 у приміщенні бухгалтерії товариства за
адресою: Україна, 61052, м.Харків, вул.К.Маркса, 32 у головного бухгал-
тера Товариства. В день проведення зборів ознайомитись з документами
можливо за місцем проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на
якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного, - bgs.kh.ua/em/127-30592461.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!!!!

Директор АТ "ПБЦ "Слобожанський" Шкірко Д.Е.

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 18719,6 13200,9
Основні засоби 3035,7 3757,3
Запаси 28,9 69,8
Сумарна дебіторська заборгованість 15251,4 9006,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,1 6,1
Нерозподілений прибуток 16106,7 11316,4
Власний капітал 16206,7 11416,4
Статутний капітал 100 100
Поточні зобов'язання 2512,9 1784,5
Чистий прибуток / збиток 4790,3 3695,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 25 27

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 1072,8 1063
Основні засоби 1049,3 1058,2
Сумарна дебіторська заборгованість 16,2 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,3 2,5
Нерозподілений прибуток -642 -646,7
Власний капітал 1067,7 1063
Статутний капітал 1709,7 1709,7
Поточні зобов’язання 5,1 -
Чистий прибуток (збиток) 4,7 4,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 170970 170970
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 4 4

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента-ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

2. Код за ЄДРПОУ-00176549
3. Місцезнаходження-85043, мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця 

Красноармiйська, будинок 1А
4. Міжміський код, телефон та факс-0627762203 0627762203
5. Електронна поштова адреса-ShvirstMV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://www.dtek.com/ru/our-operations/
coal-production-and-preparation/oktyabrskaya/papers_for_shareholders/
rozkrittja-informatsii

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

II. текст повідомлення
№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 14.02.2017 1000 192601 0.519

Зміст інформації:
14.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Протокол 
б/н вiд 14.02.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством 
Правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС» на поставку 
металобрухту, на наступних умовах:
• Предмет договору — постачання брухту та вiдходiв чорних металiв;
• Загальна сума Правочинiв — 1 000 000 (один мiльйон) гривень без ураху-
вання ПДВ, за умови, що цiна на товар, що постачається за кожним право-
чином, не буде перевищувати цiну, що зазначена в аналiтичнiй довiдцi;
• Iншi умови правочинiв — на розсуд Генерального директора;
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 24819472, мiсцезнаходження: 
87510, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вулиця Ширшова, будинок 6А, 
кiмната 10) — є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi 
статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;

• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 1 000 000 гривень 
без ПДВ;
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 192 601 000 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства — 0,519%.
2 14.02.2017 1834 192601 0.95
Зміст інформації:
14.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Протокол б/н вiд 
14.02.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством строком до 
31.12.2017 року Правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ТОВА-
РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» щодо 
надання комплексу послуг з ремонту та технiчного обслуговування облад-
нання, технiчного супроводу програмного забезпечення, доступу до власних 
програмно-апаратним комплексам, а також консультацiйних послуг щодо 
роботи з обладнанням i програмним забезпеченням, на наступних умовах:
• Предмет договору — послуги з ремонту та технiчного обслуговування 
обладнання, технiчного супроводу програмного забезпечення, доступу до 
власних програмно-апаратним комплексам, а також консультацiйних по-
слуг щодо роботи з обладнанням i програмним забезпеченням;
• Загальна сума Правочинiв — 1 834 800,00 (один мiльйон вiсiмсот трид-
цять чотири тисячi вiсiмсот) гривень без урахування ПДВ, за умови, що 
цiна на товар, що постачається, не буде перевищувати цiни, що зазначена 
в аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого правочину;
• Строк дiї договору — до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв — на розсуд Генерального директора.
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК 
СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, 
вул. Льва Толстого, 57 — є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства 
у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 1 834 800 гривень 
без ПДВ;
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 192 601 000 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства — 0,95%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Кiтам Костянтин фридольфович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.02.2017
(дата)

пуБлIЧне аКцIонерне товариСтво «дтеК оКтяБрСьКа цЗф»

приватне аКцІонерне товариСтво
«КоломийСьКе ЗаводоуправлІння БудІвельниХ матерІалІв»

78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Г.Тютюнника, 14
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів  

АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», 
надалі Товариство, що відбудуться 23.03.2017 року о 15.00 за адресою: 
Івано-франківська обл., м.Коломия, вул.Г.тютюнника, 14 (зал засі-
дань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 14.20 до 14.50 за 
місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.03.2017 р. 
Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт (чи інший документ, 
який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника — також 
документ, що підтверджує повноваження представника на участь у збо-
рах.

проект порядку денного.
1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання 

членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

Ради, звіту Голови Правління, звіту та висновків Ревізора.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради То-

вариства.
6. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства. 
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.kzubm.prat.ua 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні в робочий час 
за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних збо-
рів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, — Голова Правління Симо-
тюк С.С. Тел.для довідок (03433) 206-08, 2-39-27.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
2015 2016

Усього активів 124073 137849
Основні засоби (залишкова вартість) 19032 18046
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 30580 26185
Сумарна дебіторська заборгованість 15424 14925
Грошові кошти та їх еквіваленти 56675 75940
Нерозподілений прибуток 111887 123708
Власний капітал 120017 131828
Статутний капітал 4369 4369
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4056 6011
Чистий прибуток (збиток) 14063 12302
Середньорічна кількість акцій (шт.) 873889 873889
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 449 401

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КоломийСьКе ЗаводоуправлІння БудІвельниХ матерІалІв»
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пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«турБоатом»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Турбоатом»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс 

(057)  349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 
ІІ. текст повідомлення

1. 14.02.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товари-
ства «Турбоатом» (Протокол № 1 НР від 14.02.2017 року) було прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме — укла-
дення договорів (контрактів) на виготовлення та постачання обладнання 
власного виробництва вартість яких не перевищуватиме 25% вартості акти-
вів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства 
(виготовлення та постачання обладнання для модернізації турбін К-220-44-1 
енергоблоку №2 Мецаморської (Вірменської) атомної електростанції).

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства — 541 943,9 тис. грн.

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності складає 4 738 606 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 11,43%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину за-
конодавством не передбачені та статутом ПАТ «Турбоатом» не визначені.

2. 14.02.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства 
«Турбоатом» (Протокол № 1 НР від 14.02.2017 року) було прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме — надавати банківську 
гарантію у на повернення авансового платежу отриманого Товариством згідно 
умов договорів (контрактів), передбачених договорами (контрактами) на виго-
товлення та постачання обладнання для модернізації турбін К-220-44-1 енерго-
блоку №2 Мецаморської (Вірменської) атомної електростанції.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства — 54 194,4 тис. грн.

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності складає 4 738 606 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 1,14%.

Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно 
від вартості, є значними правочинами.

3. 14.02.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товари-
ства «Турбоатом» (Протокол № 1 НР від 14.02.2017 року) було прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме — на-
давати банківську гарантію на відповідне виконання договорів (контрактів), 
передбачених договорами (контрактами) на виготовлення та постачання 
обладнання для модернізації турбін К-220-44-1 енергоблоку №2 Мецамор-
ської (Вірменської) атомної електростанції.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства — 27 097,2 тис. грн.

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності складає 4 738 606 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 0,57%.

Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно 
від вартості, є значними правочинами.

4. 14.02.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товари-
ства «Турбоатом» (Протокол № 1 НР від 14.02.2017 року) було прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме — на-
дати банківську гарантію гарантійного періоду по договорам, передбачених 
договорами (контрактами) на виготовлення та постачання обладнання для 
модернізації турбін К-220-44-1 енергоблоку №2 Мецаморської (Вірмен-
ської) атомної електростанції.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства — 27 097,2 тис. грн.

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності складає 4 738 606 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 0,57%.

Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно 
від вартості, є значними правочинами.

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

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

2. Генеральний директор _________________ в.Г. Суботін 
М.П.

16.02.2017 р.

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 ТОВАРИ-
СТВО «СУМСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00686339
3. Місцезнаходження 42303, Україна, Сумська обл., 

Сумський р-н, с. Стецькiвка, 
вул. Ювiлейна, 1

4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 69-37-24, 69-36-14
5. Електронна поштова адреса zat_00686339@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://00686339.emitents.org

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
За iнформацiєю з Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, зформо-

ваного ПАТ «НДУ» станом на 31.12.2016 (вих.№126273зв вiд 07.02.2017), 

отриманого 15.02.2017 ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«СУМСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД», вiдбулися змiни щодо власни-
ка акцiй, якому належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, 
а саме:

- розмiр пакету акцiй акцiонера — юридичної особи ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХЛIБОДАР», мiсцезнаходження: 
42304, Сумська обл., Сумський р-н., смт. Степанiвка, вул. Центральна, 
буд. 23-А, код за ЄДРПОУ 32647035, що становив 113 315 штук простих 
iменних акцiй (51,0890% в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента та 63,9100% 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) збiльшився до 121 967 
штук простих iменних акцiй (54,9899% в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента 
та 68,7898% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). Iнформацiя 
щодо дати облiку (дiйсної дати змiн, що вiдбулися), вiдсутня.

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 демченко олександр Iванович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.02.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «СумСьКий КомБIКормовий Завод»

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво «СлавутиЧ»,
код за ЄДРПОУ 04594640, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мико-

ли Пимоненка, 13, тел./факс (044)4841787,
електронна адреса jurist@forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Ін-

тернет для додаткового розкриття інформації slavutych.net.ua, повідомляє 
про виникнення особливої інформації емітента щодо зміни власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 15.02.2017 з пере-
ліку акціонерів, складеного ПАТ «НДУ» станом на 13.02.2017, стало відо-
мо, що пакет власника акцій фізичної особи збільшився з 78,47686%  
(916 994 шт.) до 82,64305% (965 689 шт.) голосуючих акцій.Голова правлін-
ня Горяченкова Н.В. підтверджує достовірність інформації та визнає, що 
несе відповідальність згідно із законодавством.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента-ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»

2. Код за ЄДРПОУ-00176472
3. Місцезнаходження-85000, Донецька обл., м. Добропiлля, вул. Київ-

ська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс-+380627727496 +380627727494
5. Електронна поштова адреса-ShvirstMV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://www.dtek.com/uk/our-operations/
coal-production-and-preparation/dobropolskaya/papers_for_shareholders/
rozkrittja-reguljarnoi-ta-osoblivoi-informatsii

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

II. текст повідомлення
№ 
з/п

дата 
прийнят-

тя 
рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочи-

ну, до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5
1 15.02.2017 3500 343483 1.019

Зміст інформації:
15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Прото-
кол б/н вiд 15.02.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством 
правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-
РЕСУРС» на поставку брухту та вiдходiв чорних металiв, на наступних 
умовах:
• Предмет договору — постачання металобрухту ДСТУ 4121:2002;
• Загальна сума Правочину — 3 500 000 (три мiльйони п’ятсот тисяч) гри-
вень без урахування ПДВ, за умови, що цiна на товар, що постачається, не 
буде перевищувати цiни, що зазначена в аналiтичнiй довiдцi, на дату вчи-
нення такого правочину;
• Умови постачання — EXW ж.д. станцiя/склади Постачальника;
• Строк дiї договору — до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв — на розсуд Генерального директора;
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС», 
iдентифiкацiйний код юридичної особи 24819472, мiсцезнаходження: 
87510, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вулиця Ширшова, будинок 6А, 
кiмната 10 — є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi 
статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 500 000 гривень 
без ПДВ;
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 343 483 000 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства — 1,019%.
2 15.02.2017 376 343483 0.109
Зміст інформації:
15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Протокол 
б/н вiд 15.02.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством пра-
вочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме додаткової угоди 
до договору з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК 
ДОНЕЦЬК ОБЛЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131268) 
щодо збiльшення цiни договору, на наступних умовах:
• Предмет договору — виконання робiт з будiвництва/реконструкцiї 
дiлянок ПЛ 6 кВ «ТП №25-КТП №85» Добропiльского РЭМ i ПЛ 6 кВ «ТП 
№2 приєд. «Новий Донбас» Криворiзького РЭМ в Добропiльскому р-нi 
Донецької обл.;
• Загальна сума Правочину — 376 582,00 (триста сiмдесят шiсть тисяч 
п’ятсот вiсiмдесят двi) гривнi без урахування ПДВ, за умови, що цiна на 
товар, що постачається, не буде перевищувати цiни, що зазначена в 
аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого правочину;
• Умови постачання — протягом строку дiї договору;
• Строк дiї договору — до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв — на розсуд Генерального директора.

• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», 
iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131268, мiсцезнаходження: 
84302, Донецька обл., мiсто Краматорськ, вулиця Островського, будинок  8 
— є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 376 582,00 гривень 
без ПДВ;
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 343 483 000 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства — 0,109%.
3 15.02.2017 1810 343483 0.053
Зміст інформації:
15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Прото-
кол б/н вiд 15.02.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством 
правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» 
щодо про надання послуг з iнформацiйних технологiй, на наступних умо-
вах:
• Предмет договору — послуги з iнформацiйних технологiй;
• Загальна сума Правочину — 1 810 860,00 (один мiльйон вiсiмсот десять 
тисяч вiсiмсот шiстдесят) гривень без урахування ПДВ, за умови, що цiна 
на товар, що постачається, не буде перевищувати цiни, що зазначена в 
аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого правочину;
• Строк дiї договору — до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв — на розсуд Генерального директора.
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК 
СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, 
вул. Льва Толстого, 57 — є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства 
у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 1 810 860,00 гри-
вень без ПДВ;
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 343 483 000 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства — 0,053%.
4 15.02.2017 1007 343483 0.0293
Зміст інформації:
15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Прото-
кол б/н вiд 15.02.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством 
правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 34456687) щодо про надання по-
слуг зi складання податкової та фiнансової звiтностi, на наступних умо-
вах:
• Предмет договору — послуги зi складання фiнансової та податкової 
звiтностi;
• Загальна сума Правочину — 1 007 940,00 (один мiльйон сiм тисяч 
дев’ятсот сорок) гривень без урахування ПДВ, за умови, що цiна на товар, 
що постачається, не буде перевищувати цiни, що зазначена в аналiтичнiй 
довiдцi, на дату вчинення такого правочину;
• Строк дiї договору — до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв — на розсуд Генерального директора.
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК 
СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, 
вул. Льва Толстого, 57 — є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства 
у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 1 007 940,00 гри-
вень без ПДВ;
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 343 483 000 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства — 0,0293%.
5 15.02.2017 781 343483 0.227
Зміст інформації:
15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi — Товариство) (Протокол 
б/н вiд 15.02.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством пра-
вочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме додаткової угоди 
до Договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ДТЕК СЕРВIС» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34456687) щодо 
збiльшення цiни договору, на наступних умовах:
• Предмет договору — послуги медичного обслуговування;

пуБлIЧне аКцIонерне товариСтво «дтеК доБропIльСьКа цЗф»
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• Загальна сума Правочину — 781 740,00 (сiмсот вiсiмдесят одна тисяча 
сiмсот сорок) гривень без урахування ПДВ, за умови, що цiна на товар, що 
постачається, не буде перевищувати цiни, що зазначена в аналiтичнiй 
довiдцi, на дату вчинення такого правочину;
• Строк дiї договору — до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв — на розсуд Генерального директора.
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: 
ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 
01032, мiсто Київ, вул. Льва Толстого, 57 — є афiлiйованою особою до 
акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi 
товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 781 740,00 гривень 
без ПДВ;

• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 343 483 000 гривень;
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства — 0,227%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Судак надiя Григорiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.02.2017
(дата)

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА  "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-

НИЙ БАНК "НОВИЙ"
(код за ЄДРПОУ 19361982; місцезнаходження - 49000,  м. Дніпропет-

ровськ (після перейменування - м.Дніпро), пр. К. Маркса (після переймену-
вання - пр. Д.Яворницького), 93), повідомляє про проведення  річних За-
гальних  зборів  акціонерів, які відбудуться  20 березня 2017 року о 13.00
годині за  адресою: м. Дніпропетровськ (після перейменування -
м.Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр. Д.Яворницько-
го),  93, к.116 (1-й поверх). 

Реєстрація учасників проводиться  з 12.00 до 12.50 годин. 
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь

у Загальних зборах - 24.00 годин 14 березня 2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови
Загальних зборів акціонерів,  затвердження процедурних питань проведен-
ня Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.  
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради

Банку 
4. Розгляд звіту  та висновків зовнішнього аудитора за наслідками ауди-

ту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік. Затвердження річного зві-
ту Банку (результатів фінансово-господарської  діяльності  за 2016 рік).

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Банку.   
6. Припинення повноважень  членів Наглядової Ради Банку.
7. Обрання  членів Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голо-

сування. 
8. Обрання Голови Наглядової Ради Банку.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів

(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради
Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради
Банку.

10. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків. 

11. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
12. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються пов-

новаження щодо: 
- залучення до розміщення андеррайтера; 
- затвердження проспекту емісії акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та
акції повністю оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій; 

- затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затверджен-

ня у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це
в офіційному друкованому органі. 

13. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повнова-
ження: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про
розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій; 

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціоне-
рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним това-

риством належних їм акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства  (тис. грн)

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись у товаристві за адресою: 49000,  м. Дніпропетровськ (після перейме-
нування - м.Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр. Д.Явор-
ницького), 93 кімната №129 (Відділ цінних паперів та акціонерного капіта-
лу),  по робочих днях з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00-14.00) або безпосе-
редньо  перед  початком Загальних зборів у день їх проведення.

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. 

В день проведення річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попе-
реднього письмового запиту. Адреса, строк та способи внесення пропози-
цій акціонерів щодо порядку денного: - 49000,   м. Дніпропетровськ (після
перейменування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр.
Д.Яворницького), 93 -  не пізніше ніж за 20 днів до дня скликання зборів,
письмово з дотриманням вимог Ст. 38 Зфакону України "Про акціонерні то-
вариства". 

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акці-
онерам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи, що
підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформле-
ні згідно з чинним законодавством.

Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами є Головний бухгалтер АКБ «НОВИЙ» Перехрест
Галина Миколаївна.

Тел. для довідок: +38 (056) 744-30-24 (Пустова Лариса Євгеніївна).
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ban-
knew.dp.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління АКБ "НОВИЙ" Т. В. Булавінова 

16.02.2017 р.

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 1 315 889 2 060 728
Основні засоби 13 548 12 788
Довгострокові фінансові інвестиції 59 587 149 293
Запаси 24 593 24 853
Сумарна дебіторська заборгованість 392 531 467 906
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 000 931 310
Нерозподілений прибуток (103 859) -77 630
Власний капітал 48 517 74 747
Статутний капітал 150 000 150 000
Довгострокові зобов'язання 177 108 177 109
Поточні зобов'язання 1 090 265 2 013 953
Чистий прибуток (збиток) (26 230) 8 300
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500000000 1500000000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 180 169
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА  "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-

НИЙ БАНК "НОВИЙ"
(код за ЄДРПОУ 19361982; місцезнаходження - 49000,  м. Дніпропет-

ровськ (після перейменування - м.Дніпро), пр. К. Маркса (після переймену-
вання - пр. Д.Яворницького), 93), повідомляє про проведення  річних За-
гальних  зборів  акціонерів, які відбудуться  20 березня 2017 року о 13.00
годині за  адресою: м. Дніпропетровськ (після перейменування -
м.Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр. Д.Яворницько-
го),  93, к.116 (1-й поверх). 

Реєстрація учасників проводиться  з 12.00 до 12.50 годин. 
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь

у Загальних зборах - 24.00 годин 14 березня 2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови
Загальних зборів акціонерів,  затвердження процедурних питань проведен-
ня Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.  
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради

Банку 
4. Розгляд звіту  та висновків зовнішнього аудитора за наслідками ауди-

ту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік. Затвердження річного зві-
ту Банку (результатів фінансово-господарської  діяльності  за 2016 рік).

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Банку.   
6. Припинення повноважень  членів Наглядової Ради Банку.
7. Обрання  членів Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голо-

сування. 
8. Обрання Голови Наглядової Ради Банку.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів

(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради
Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради
Банку.

10. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків. 

11. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
12. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються пов-

новаження щодо: 
- залучення до розміщення андеррайтера; 
- затвердження проспекту емісії акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та
акції повністю оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій; 

- затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затверджен-

ня у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій; 

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це
в офіційному друкованому органі. 

13. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повнова-
ження: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про
розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій; 

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціоне-
рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним това-

риством належних їм акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства  (тис. грн)

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись у товаристві за адресою: 49000,  м. Дніпропетровськ (після перейме-
нування - м.Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр. Д.Явор-
ницького), 93 кімната №129 (Відділ цінних паперів та акціонерного капіта-
лу),  по робочих днях з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00-14.00) або безпосе-
редньо  перед  початком Загальних зборів у день їх проведення.

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. 

В день проведення річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попе-
реднього письмового запиту. Адреса, строк та способи внесення пропози-
цій акціонерів щодо порядку денного: - 49000,   м. Дніпропетровськ (після
перейменування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр.
Д.Яворницького), 93 -  не пізніше ніж за 20 днів до дня скликання зборів,
письмово з дотриманням вимог Ст. 38 Зфакону України "Про акціонерні то-
вариства". 

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акці-
онерам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи, що
підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформле-
ні згідно з чинним законодавством.

Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами є Головний бухгалтер АКБ «НОВИЙ» Перехрест
Галина Миколаївна.

Тел. для довідок: +38 (056) 744-30-24 (Пустова Лариса Євгеніївна).
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ban-
knew.dp.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління АКБ "НОВИЙ" Т. В. Булавінова 

16.02.2017 р.

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 1 315 889 2 060 728
Основні засоби 13 548 12 788
Довгострокові фінансові інвестиції 59 587 149 293
Запаси 24 593 24 853
Сумарна дебіторська заборгованість 392 531 467 906
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 000 931 310
Нерозподілений прибуток (103 859) -77 630
Власний капітал 48 517 74 747
Статутний капітал 150 000 150 000
Довгострокові зобов'язання 177 108 177 109
Поточні зобов'язання 1 090 265 2 013 953
Чистий прибуток (збиток) (26 230) 8 300
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500000000 1500000000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 180 169

приватне аКцІонерне товариСтво «Буд.транС» 
(надалі — Товариство, код за ЄДРПОУ-32250695) повідомляє, що річ-

ні загальні збори акціонерів відбудуться 23 березня 2017 року об 
11:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 01042, м. Київ, 
бульвар м. приймаченко, буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх.

перелік питань проекту порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2.По-

рядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та 
секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Затвердження регламен-
ту загальних зборів акціонерів Товариства. 5.Звіт Виконавчого органу Товари-
ства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6.Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 7.Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік. 9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10.Внесення 
змін до Статуту Товариства шляхом затвердженя його у новій редакції.  
11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства. 
12.Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства. 13.Обран-
ня Наглядової ради Товариства. 14.Затвердження умов цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з ними. 15. Обрання Ревізора Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься 23 березня 2017 року з 10:10 год. 
до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загаль-
них зборів необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт 
і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинно-
го законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах 17 березня 2017 р.З документами, щодо питань 
порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за 
місцезнаходженням товариства: 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, 
буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 09.00 до 
17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів — за 
місцем їх проведення за адресою: 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, 
буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх.Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Ручко Олександр Матвійович, 
тел. 285-23-38, 285-71-31.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://budtrans.informs.net.ua. наглядова рада

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника               період
 звітний попередній
Усього активів  2274 2391
Основні засоби  874 967
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  15 15
Сумарна дебіторська заборгованість  47 33
Грошові кошти та їх еквіваленти  123 316
Нерозподілений прибуток  565 689
Власний капітал  2108 2232
Статутний капітал  206 206
Довгострокові зобов’язання  0 0
Поточні зобов’язання  166 159
Чистий прибуток (збиток)  25 50
Середньорічна кількість акцій (шт.)  825 825
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду  0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  10 11

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БеЗБородьКІвСьКа – аГро – 

вироБниЧо-КомерцІйна фІрма»
(код Єдрпоу: 04833381, місцезнаходження товариства: 19835 Чер-

каська область, Драбівський район, село Безбородьки вул. Громова 12) 
«23» березня 2017 року о 10 — 00 годині за адресою : 19835 Чер-

каська область, драбівський район, село Безбородьки вул. Громо-
ва 12., ІІ поверх приміщення актового залу товариства відбудуться чер-
гові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «23»березня 2017 року з 
09.00 до 09. 50 години за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах на 24 — 00 годину «17» березня 2017 року. 

проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів. 
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціоне-

рів.
4. Звіт Директора Товариства ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про ре-

зультати фінансово — господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та 
визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 
2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і ба-
лансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік, поряд-
ку розподілу прибутку ( або покриття збитків) за 2016рік. Визначення та 
розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 
вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

9. Затвердження внутрішніх положень товариства.
10. Припинення повноважень ревізійної комісії.
Відповідно до ст. 36 закону України « Про акціонерні товариства» до 

дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, пов’язаними з порядком денним зборів, за місцем 
знаходженням:19835, Черкаська область, Драбівський район, село Без-
бородьки, вул. Громова 12 , І поверх кабінет бухгалтерії у робочі дні  
з 14 - 00 до 16 - 00 години, а в день проведення чергових загальних збо-
рів — також за місцем їх проведення з 09-00 години . Особою відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є бухгалтер Кива 
Наталія Миколаївна. тел.. (04738)92-6-35.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного — http://bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua/ua/

телефон для довідок : (04738) 92-6-35.

основні показники фінансово — господарської діяльності 
товариства (тис. грн..)

 найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 22084 21169
Основні засоби 9006 8265
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5140 7823
Сумарна дебіторська заборгованість 1850 2991
Грошові кошти та еквіваленти 2580 1324
Нерозподілений прибуток 9770 9230
Власний капітал 21700 20840
Статутний капітал 1475 1475
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 384 329
Чистий прибуток (збиток) 905 3196
Середньорічна кількість акцій (шт..) 5900000 5900000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 52 55

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор ПрАТ «Безбородьківська АВКФ»  В.С.Чугуївець

приватне аКцІонерне товариСтво «елеКон» 
(місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє 

про доповнення до проекту порядку денного річних загальних зборів Това-
риства (далі — загальні збори):

перелік питань, що додатково виносяться на голосування (доповнен-
ня до проекту порядку денного): 9) Припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради Товариства. 10) Обрання членів Наглядової ради То-
вариства. З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, 
кім. 203, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім за-
писом по тел. /044/ 369-55-07. Відповідальна особа за ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів Директор 
Товариства Синельниченко Віктор Тимофійович. Адреса веб-сайту Товари-
ства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного: www.elekon.in.ua. Пропозиції 
до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі 
у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні това-
риства». наглядова рада прат «елеКон»
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повІдомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ТЕХЕНЕРГО» (надалі — «Това-
риство»), код ЄДРПОУ 23891483, місцезнаходження: 79005, м. Львів, 
просп. Шевченка, буд. 21, кв. 4, повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 березня 
2017 року об 11 год. 15 хв. за адресою: м. львів, просп. Шевченка, 
буд. 21, кв. 4.

порядоК денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів При-

ватного акціонерного товариства «Техенерго».
2. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акці-

онерів Приватного акціонерного товариства «Техенерго».
3. Звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товари-

ства «Техенерго».
4. Затвердження річного звіту, балансу Приватного акціонерного 

товариства «Техенерго».
5. Про розподіл прибутку та збитків Приватного акціонерного това-

риства «Техенерго». 
6. Про схвалення значних правочинів, укладених Генеральним Ди-

ректором Приватного акціонерного товариства «Техенерго».
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Приватним акціонерним товариством «Техенерго» протягом 
2017 року. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-
рах буде проводитись 24 березня 2017 року з 10 год. 45 хв. до 11 год. 
00 хв. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до-
кумент, що посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах 
акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
00 год. 00 хв. за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів, тобто на 00 год. 00 хв. 21 березня 
2017 року. 

основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 22 972 26 746
Основні засоби 740 833
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 000 2 032
Сумарна дебіторська заборгованість 18 577 23 690
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 008 29
Нерозподілений прибуток 9 920 15 273
Власний капітал 10 851 16 204
Статутний капітал 750 750
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12 121 10 542
Чистий прибуток (збиток) 270 116
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000 30 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальну сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

88 92

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення за-
гальних зборів — за адресою: м. Львів, просп. Шевченка, буд. 21, кв. 4, 
у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.; у день проведення за-
гальних зборів — за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів із документами: Генеральний ди-
ректор Товариства Джало В.Ф.

приватне аКцІонерне товариСтво «теХенерГо»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
 ШановнІ аКцІонери! 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «БолГрад Солар» 
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться «21» березня 2017 року об 10.00 годині за адресою: 
68731, одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. тол-
бухіна, буд. 92, к. 1 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загаль-
них зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення 
Загальних зборів акціонерів (21 березня 2017 р.) з 09.00 години до 09 го-
дини 45 хвилин за адресою: 69731, Одеська область, Болградський район, 
с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92., к.1.

початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 15 березня 2017 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

перелІК питань, вКлюЧениХ до проеКту порядКу денноГо 
поЗаЧерГовиХ ЗаГальниХ ЗБорІв:

1. обрання членів лічильної комісії.
2. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. надання згоди на внесення змін до договорів про відкриття кре-

дитної лінії та пов’язаних із цим змін до іпотечних договорів, догово-
рів застави, що укладені товариством із пат «СБерБанК».

4. Затвердження проектів договорів про внесення змін, що будуть 
укладені між Банком та товариством.

5. надання повноважень Генеральному директору товариства на 
підписання договорів про внесення змін до кредитних договорів, іпо-
течних договорів, договорів застави.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.bolgradsolar.com.ua 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного 
директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменуван-
ня) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу на-
лежних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу 
органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас 
акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:
68731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Тол-

бухіна, буд. 92. к.1.
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 

необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (68731, Одеська 
область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92 к.1.) у 
робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних 
зборів — за місцем їх проведення : 68731, Одеська область, Болградський 
район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92 к.1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Смолін Максим Сергійович.

довідки за телефонами: (0482) 39-05-83. та за місцем знаходження 
Товариства (68731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, 
вул. Толбухіна, буд. 92 к.1.)

Член наглядової ради  Гєоргiу людмила Георгiївна

приватне аКцІонерне товариСтво «БолГрад Солар»
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШановнІ аКцІонери! 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «нептун Солар» 
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акці-

онерів, які відбудуться «22» березня 2017 року об 10.00 годині за адре-
сою: 56520, миколаївська область, вознесенський район, с. таборівка, 
пл. центральна, буд. 1, к.1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення Загальних 
зборів акціонерів (22 березня 2017 р.) з 09.00 години до 09 години 45 хви-
лин за адресою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський район,  
с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1 к.1.

початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 16 березня 2017 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

перелІК питань, вКлюЧениХ до проеКту порядКу денноГо 
поЗаЧерГовиХ ЗаГальниХ ЗБорІв:

1. обрання членів лічильної комісії;
2. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
3. надання згоди на внесення змін до договорів про відкриття кре-

дитної лінії та пов’язаних із цим змін до іпотечних договорів, догово-
рів застави, що укладені товариством із пат «СБерБанК».

4. Затвердження проектів договорів про внесення змін, що будуть 
укладені між Банком та товариством

5. надання повноважень Генеральному директору товариства на 
підписання договорів про внесення змін до кредитних договорів, іпо-
течних договорів, договорів застави.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
www.neptunsolar.com.ua 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного 
директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменуван-
ня) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу на-
лежних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу 
органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас 
акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, 

пл. Центральна, буд. 1. к.1
З проектами документів, що стосуються Загальних зборів і є необхідни-

ми для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть 
ознайомитися за місцем знаходження Товариства (56520, Миколаївська 
область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1 к.1.) у 
робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних 
зборів — за місцем їх проведення: 56520, Миколаївська область, Возне-
сенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. 

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Чайка Олександр Миколайович.

довідки за телефонами: (0512) 50-03-17. та за місцем знаходження 
Товариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Табо-
рівка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. )

Член наглядової ради  юнчжі Чень

приватне аКцІонерне товариСтво «нептун Солар»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШановнІ аКцІонери! 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «приоЗерне 2» 
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акці-

онерів, які відбудуться «24» березня 2017 року об 10.00 годині за адре-
сою: 68300, одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. леніна, 
буд. 56, к.1 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення Загальних 
зборів акціонерів (24 березня 2017 р.) з 09.00 години до 09 години 45 хви-
лин за адресою: 68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія,  
вул. Леніна, буд. 56. к.1

початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 20 березня 2017 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

перелІК питань, вКлюЧениХ до проеКту порядКу денноГо 
поЗаЧерГовиХ ЗаГальниХ ЗБорІв:

1. обрання членів лічильної комісії.
2. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. надання згоди на внесення змін до договорів про відкриття кре-

дитної лінії та пов’язаних із цим змін до іпотечних договорів, догово-
рів застави, що укладені товариством із пат «СБерБанК».

4. Затвердження проектів договорів про внесення змін, що будуть 
укладені між Банком та товариством

5. надання повноважень Генеральному директору товариства на 
підписання договорів про внесення змін до кредитних договорів, іпо-
течних договорів, договорів застави.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
www.priozerne.com.ua 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного 
директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменуван-
ня) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу на-
лежних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу 
органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас 
акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:
68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, 

буд. 56, к 1.
З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є 

необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери 
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (68300, Одеська 
область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56, к 1) у робочі дні з 
9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних зборів — за 
місцем їх проведення : 68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, 
вул. Леніна, буд. 56, к 1).

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Маргаза Андрій Миколайович.

довідки за телефонами: (04840) 44402 та за місцем знаходження То-
вариства (68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, 
буд. 56, к 1). 

Член наглядової ради  юнчжі Чень

приватне аКцІонерне товариСтво «приоЗерне 2»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановні акціонери!
Правління приватноГо аКцІонерноГо товари-

Ства «дерево-металооБроБний Завод», що зна-
ходиться за адресою: 08145, с. Забір’я, вул. Перемоги, 1, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл., повідомляє, що чергові Загальні збори 
акціонерів відбудуться 31.03.2017 року о 10:00 год. за адресою: 08145, 
с. Забір’я, вул. перемоги, 1, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.

порядоК денний:
1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Това-

риства.
4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 р
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 р.
6. Про обрання голови правління Товариства.
7. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р. 
9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

2016 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат«дерево-металообробний завод» (тис. грн.)
найменування показників період

Звітний попередній
Усього активів 1539,6 1605,10

Основні засоби 630,7 664,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 43,6 43,6
Сумарна дебіторська заборгованість 180,6 220,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,4 0,6
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 924,3 924,3
Статутний капітал 1054,9 1054,9
Довгострокові зобов»язання 178,0 178,0
Поточні зобов»язання 169,2 207,6
Чистий прибуток (збиток) -786,8 -759,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4219676 4219676
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Загальних річних зборів — 27.03.2017р.

Реєстрація учасників зборів проводитиметься з 09:00 до 09:45 год. 
31.03.2017р. за місцем проведення Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним Зборів за адресою: 08145, с. Забір’я, вул. Перемоги, 1, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл. Звертатись до А.В.Комара — виконуючого 
обов’язки голови правління.Правління ПрАТ«Дерево-металообробний завод»

Приватне акціонерне товариство «Завод електрохімічних покриттів» (міс-
цезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загаль-
ні збори акціонерів відбудуться 22 березня 2017 р. о 15-00 за адресою: 
м.  Київ, вул. мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 даХК «артем».

проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Визначення порядку та способу за-

свідчення бюлетенів для голосування. 3. Розгляд звіту директора та прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту наглядової ради та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд звіту ревізора та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження річного звіту 
за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. 8. Затвердження статуту 
в новій редакції. 9. Затвердження внутрішніх положень в новій редакції.  
10. Припинення повноважень членів наглядової ради. 11. Обрання членів на-
глядової ради. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами на-
глядової ради. 13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
14. Схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 713 631

Основні засоби 2527 2513
Запаси 14 55
Сумарна дебіторська заборгованість 418 431
Грошові кошти та їх еквіваленти 239 99
Нерозподілений прибуток -1744 -1752
Власний капітал -593 -601
Статутний капітал 124 124
Поточні зобов'язання 1822 1834
Чистий прибуток (збиток) 8 31
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

495712 495712

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 4

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах – 16.03.17р. Проекти рішень з питань проекту по-
рядку денного розміщені на веб-сайті http://zehp.kiev.ua. До дня про-
ведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріа-
лами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства 
кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. 
Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – директор 
Галінський О.В.

приватне аКцІонерне товариСтво «Завод елеКтроХІмІЧниХ поКриттІв» 
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публічне акціонерне товариство «Харківський завод «оргтехніка»
(код за Єдрпоу 00225911,  

місцезнаходження: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, 20)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 22 березня 2017 р. о 15:00 год за адресою: м. Харків, про-
спект Гагаріна, 20, кімн. № 2-17.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 14:00 до 14:30 год.

проеКт порядКу денноГо 
(перелІК питань, Що виноСятьСя на ГолоСування): 

1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-
безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку 

за 2016 рік. 
10. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерно-

го товариства «Харківський завод «Оргтехніка» на Приватне акціонерне 
товариство «Харківський завод «Оргтехніка» та надання повноважень 
щодо переоформлення документів товариства у зв’язку зі зміною типу 
(най менування) товариства.

11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, 
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства.

12. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори товари-
ства.

13. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду това-
риства.

14. Затвердження нової редакції положення про Правління товариства.
15. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію това-

риства.
16. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
17. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14016 14837
Основні засоби 1537 1526
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 162 241
Сумарна дебіторська заборгованість 1157 617
Грошові кошти та їх еквіваленти 1557 1247
Нерозподілений прибуток 252 103
Власний капітал 16373 16643
Статутний капітал 5398 5398
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 720 505
Чистий прибуток (збиток) 252 103
Середньорічна кількість акцій (шт.) 89973 89973
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 86 95

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 16 березня 2017 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів. порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загаль-
них зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. Гага-
ріна, 20, кімн. № 2-10. бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 
год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Федоріна Г.А. 

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товари-
ством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт). Представникам акціонерів — довіреність, оформ-
лену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного — 
http://orgtehnika.nr-avers.com.ua

тел. для довідок: (057) 732-31-39 

наглядова рада пат «Харківський завод «оргтехніка»

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ХарКІвСьКий Завод «орГтеХнІКа»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 01004905)

Шановний акціонер!
приватне акціонерне товариство «університет військових мис-

тецтв» (код за ЄДРПОУ 01004905, місцезнаходження: 49000, м.Дніпро, 
пр.Д.Яворницького, 60, к.514) повідомляє про скликання позачергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 березня 2017 року об 11:00 го-
дині за адресою: 49000, м.дніпро, пр.д.яворницького, 60, к.514.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах буде 
проводитись 21 березня 2017р. за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації акціонерів: 10:15 год. Закінчення реєстрації 10:45 год.
Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціоне-

ри, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники ак-
ціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства України, на пред-ставництво інтересів акціонера на поза-
чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Університет військових мис-
тецтв».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів складається станом на 24 годину 15.03.2017р.

проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів, надан-

ня їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування на поза-
чергових Загальних зборах.

2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерного 

товариства. 

4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Університет військових мис-
тецтв» шляхом викладення його в новій редакції та надання повноважень 
підписання нової редакції статуту.

5. Про затвердження Положення про Ревізора ПрАТ «Університет вій-
ськових мистецтв».

6. Про обрання Ревізора ПрАТ «Університет військових мистецтв», затвер-
дження умов цивільно-правового договору з Ревізором, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

7. Про припинення повноважень та обрання Голови Правління 
ПрАТ «Університет військових мистецтв»

8. Про припинення повноважень та обрання членів Правління ПрАТ «Уні-
верситет військових мистецтв».

9. Про затвердження рішень Правління ПрАТ «Університет військових 
мистецтв», наказів та вчинених правочинів Головою Правління ПрАТ «Уні-
верситет військових мистецтв».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.01004905.smida.gov.ua.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, з 16.02.2017 року до початку За-
гальних зборів акціонерного товариства 21.03. 2017 року у робочий час ( з 
09.00 год. до 17.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. 
до 14.00 год.) в приміщенні ПрАТ «Університет військових мистецтв»  
(к. 514) за адресою: м.Дніпро, пр.Д.Яворницького, 60. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Голова 
Правління ПрАТ «Університет військових мистецтв» Дягіль Є.Г.

тел. для довідок з питань ознайомлення з документами (056) 744-13-37.

приватне аКцІонерне товариСтво «унІверСитет вІйСьКовиХ миСтецтв»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«еКоенерГІя»

(код 34621464, місцезнаходження:93400, Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Вілєсова, 20а) повідомляє

про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«10» квітня 2017 р. о 10:00 год. за адресою 93400, луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул. вілєсова, 20а, конферец-зал. Реєстрація учасників 
чергових Загальних зборів буде здійснена за місцем проведення зборів у 
день проведення зборів з 09:15 год. до 09:45 год., згідно із переліком акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах складеним відповідно 
з діючим законодавством про депозитарну систему України на 24 годину — 
04.04.2017 року.

порядок денний чергових Загальних зборів:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2016 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2016 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-
ства за 2016 р.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р., розпо-
діл прибутку і збитків Товариства.

6. Про укладення Товариством Договору про внесення змін та допо-
внень до Договору Іпотеки з Європейським банком реконструкції та розви-
тку від 13.03.2008 р. 

ПроектирішеньчерговихЗагальнихзборів:
1. 1. обрати лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії Курка Валентин Вікторович;
Член лічильної комісії Юркова Оксана Вікторівна.
обрати Головою Загальних зборів акціонерів — Кузьменка Є.В., се-

кретарем Загальних зборів акціонерів — Миронова М.О.
Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:
- Виступи з питань порядку денного Загальних зборів — до 10 хв.
- Відповіді на запитання і пропозиції — до 3 хв.
- У першу чергу голосуються проекти рішень, запропоновані робочими 

органами.
- Рішення з питань порядку денного приймаються виключно з викорис-

танням бюлетенів
2. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік у запропо-

нованій редакції.
3. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік у 

наданій редакції.
4. Затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність То-

вариства за 2016 рік у запропонованій Ревізором редакції.
5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік у складі Ба-

лансу на «31» грудня 2016 р. (форма №1), Звіту про фінансові результати 

за 2016 р. (форма №2), Звіту про рух грошових коштів за 2016 р. (форма 
№3), Звіту про власний капітал за 2016 р. (форма №4), Приміток до річної 
фінансової звітності за 2016 р. (форма №5).

Визначити, що покращення фінансово-господарської діяльності Това-
риства буде здійснюватись за рахунок проведення господарської діяльнос-
ті з виробництва та постачання електричної енергії. Не нараховувати та не 
виплачувати дивіденди у зв’язку зі збитковістю господарсько-фінансової ді-
яльності Товариства за 2016 рік.

6. Надати згоду на укладення Товариством Договору про внесення змін 
та доповнень до Договору Іпотеки з Європейським банком реконструкції та 
розвитку від 13.03.2008 р. 

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Екоенергія» на підписання 
від імені Товариства Договору про внесення змін та доповнень до Договору 
Іпотеки з Європейським банком реконструкції та розвитку від 13.08.2008 р.

Для участі у чергових Загальних зборах представнику(ам) акціонера 
необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства та документ, що посвідчує особу. З матеріалами, пов’язаними з 
порядком денним, можна ознайомитись з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 
16:00 за адресою: 94300, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 20а.(конференц-
зал).Документи надаються акціонерам для ознайомлення без попередньої 
письмової згоди. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Генеральний директор Є.В. Кузьменко.

Адреса веб-сайту,на якому розміщена інформація щодо порядку денно-
го чергових загальних зборів: 34621464.smida.gov.ua
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

станом на 31.12.2016 року
Найменування показника Період

Звітний Попередній
1. Усього активів 2 643001 2562765
2. Основні засоби 2138205 2193137
3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 153326 192402
5. Сумарна дебіторська заборгованість 284637 168305
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 6757 112
7. Нерозподілений прибуток -9124060 -7531382
8. Власний капітал -8550060 -6957382
9. Статутний капітал 574000 574000
10. Довгострокові зобов’язання - 8266107
11. Поточні зобов’язання 11 191981 1246903
12. Чистий прибуток (збиток) -1 592 678 -3 497 572
13. Середньорічна кількість акцій (шт.) 574 000 574 000
14. Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

16. Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

210 205

Довідки за телефоном: (06442)7-42-41, Генеральний директор 
Є.в. Кузьменко

 Дирекція пат «ЧернІГІвСьКе оБлаСне пІдприЄм-
Ство автоБуСниХ СтанцІй 17499» повідомляє, що відпо-
відно зі Статутом товариства 30 березня 2017 року об 11год.00хв. відбу-
дуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Чернігів, вул.
мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-
них зборах акціонерів – 24 березня 2017 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «ЧОПАС 17499» за 2016 рік та визначення основних на-
прямків діяльності у 2017 році.

4. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків То-
вариства за 2016 рік.

5. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
6. Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧОПАС 17499» у 2016 році.
7. Припинення повноважень наглядової ради. 
8. Припинення повноважень ревізійної комісії.
9. Обрання наглядової ради
10. Обрання ревізійної комісії.
Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 8год.00хв. до 

10год.30хв. у приміщенні актового залу.
З собою мати документи, які засвідчують особу, для представників 

акціонерів – відповідне доручення.
Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документа-

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у ро-
бочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства м.Чернігів, 
вул.Мстиславська, 57 у головного бухгалтера, а в день проведення збо-
рів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Лупар О.П. 
Веб-сайт - opaschernigiv.com.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат  «ЧопаС 17499», тис.грн.

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5965 5194
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1948 2240
Відстрочені податкові активи - 54
Запаси 16 15
Сумарна дебіторська заборгованість 529 76
Грошові кошти та їх еквівалент 3472 2809
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2820 2536
Власний капітал 3338 3054
Статутний капітал 414 414
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2627 2140
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,17137 0,38558

Середньорічна кількість акцій, шт. 1657240 1657240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 170 188
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕЛІОРАТОР»
(код за ЄДРПОУ: 01037229, місцезнаходження: Київська обл., 

м. Буча, вул. Чкалова, буд.1, 08292), надалі — «Товариство», повідо-
мляє, що 27 березня 2017 року відбудуться чергові загальні збори ак-
ціонерів прат «меліоратор» в приміщенні актового залу прат «ме-
ліоратор» за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Чкалова, буд.1. 
Реєстрація учасників зборів з 8 год.00хв. до 8 год. 30 хв. початок збо-
рів о 9год.00хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерів — 21 березня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування,  
згідно з порядком денним::

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Меліоратор» за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердження звіту та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4. Звіт Ревізора за 2016 рік, затвердження звіту та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду цього звіту.

5. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу ПрАТ 
«Меліоратор» за 2016 рік та висновку аудитора.

6. Про розподіл прибутку/ збитку товариства за підсумками роботи 
ПрАТ «Меліоратор» за 2016 рік. Затвердження розміру дивідендів.

7. Припинення повноважень наглядової ради
8. Обрання наглядової ради
9. Припинення повноваження ревізора 
10. Обрання ревізора
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного 
року з дати прийняття такого рішення.

Для реєстрації акціонерам, їх уповноваженим представникам необ-
хідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений пред-
ставник також повинен мати довіреність, що посвідчує його повнова-
ження та оформлену у порядку, передбаченому чинним законодавством 
України.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним 
зборів, можна у приміщенні бухгалтерії за адресою: Київська обл., 
м.Буча, вул.Чкалова, буд.1, у робочі дні з 8:00 по 12:00, а в день про-
ведення загальних зборів — також в місці їх проведення. Відповідаль-
ним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова 
Правління ПрАТ «Меліоратор» Світлицький Василь Миколайович. 
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в 
письмовій формі у приміщенні бухгалтерії за адресою фактичного міс-
цезнаходження Товариства. Довідки за телефоном: 04597-25462. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 01037229.infosite.com.ua

основні показники фінансово господарської діяльності 
(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 53491 20979
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1006 1161
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 22466 10511
Сумарна дебіторська заборгованість 14212 4632
Грошові кошти та їх еквіваленти 169 363
Власний капітал -10511 -12257
Статутний капітал 33 33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12962 -14717
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 63814 33236
Чистий прибуток (збиток) 94 628
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6257 6257
Кількість власних акцій, викуплених на протязі 
року (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 72 79

наглядова рада прат «меліоратор»

приватне аКцІонерне товариСтво «мелІоратор»

Публічне акціонерне товариство «Олевський хлібозавод» (код за 
ЄДРПОУ 00375964 місцезнаходження: 11001, Житомирська обл.,  
м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13) повідомляє, що в основних по-
казниках фінансово-господарської діяльності підприємства в повідо-
мленні про проведення загальних зборів акціонерів, що призначені на  

27 лютого 2017 року, опублікованому 23 січня 2017 року в №14(2519) 
офіційного друкованого органу: Бюлетень «Відомості Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку», допущено технічну помилку, в 
зв’язку з чим: довгострокові фінансові інвестиції за 2016 рік слід читати 
«0 тис.грн.» (замість надрукованого «-»).

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«олевСьКий ХлІБоЗавод»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
приватне аКцІонерне товариСтво «теХноло-

ГІя», код ЄДРПОУ 14022407 (надалі – Товариство), повідомляє про скликан-
ня чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Збори відбудуться 25 березня 2017 року за адресою місцезнаходжен-
ня товариства: україна, м. Суми, просп. Курський, 147-а у залі засі-
дань (другий поверх).

Початок Зборів о 10.00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 
09.30 до 09.50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеного станом на 24.00 годину 21.03.2017 року, в порядку, пе-
редбаченому законодавством про депозитарну систему України.

проеКт порядКу денноГо:
1) Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 

лічильної комісії.
2) Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
4) Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2016 рік.
5) Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2016 рік.
6) Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 

за 2016 рік.
7) Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2016 рік.
8) Про затвердження розміру річних дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 838 525 603 911

Основні засоби 284 703 225 896
Довгострокові фінансові інвестиції 107 883 38 652
Запаси 119 651 99 150
Сумарна дебіторська заборгованість 303 741 218 403
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 341 11 433
Нерозподілений прибуток 642 960 426 364
Власний капітал 687 734 471 138
Статутний капітал 9 600 9 600
Довгострокові зобов'язання 20 883 39 831
Поточні зобов'язання 124 976 88 695
Чистий прибуток (збиток) 286 596 200 885
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000 600 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 490 441
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань проекту порядку денного Зборів, здійснюється у робочі дні 
з 09.00 до 17.00 за адресою місцезнаходження Товариства: Україна,  
м. Суми, просп. Курський, 147-А, у залі засідань (другий поверх), а в день 
проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів – Чубарен-
ко Олександр Олександрович, телефон для зв’язку: +38 (0542) 67-12-50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  – www.technologia.com.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ат «теХнолоГІя»  в.м. мерзлий
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ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

із законодавством. 
2. Найменування посади: 

Директор П.О. Клименко  15.02.2017 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКУРІТТО"
2. Код за ЄДРПОУ: 34060020
3. Місцезнаходження: 49094, Днiпропетровська область, мiсто Днiпро,

вулиця Набережна Перемоги, будинок 32
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-55-38, (056) 716-55-38

5. Електронна поштова адреса: konkuritto@mutual-solution.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://konkuritto.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

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

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Розмір частки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

13.02.2017 звільнено Директор Юр'єв Юрiй Юрiйович
АК 956098 17.05.2000 Амур-Нижньоднiп-
ровським РВ ДМУ УМВС України в Днiп-

ропетровськiй областi
0.00

Зміст інформації: Дiя - Звiльнення Директора. Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - За-
гальнi збори учасникiв ТОВ "КОНКУРIТТО". Дата прийняття рiшення - 13.02.2017 року. Змiст рiшення - Протокол Загальних зборiв учасникiв ТОВ "КОН-
КУРIТТО" № 13/02-17 вiд 13.02.2017 року. Затверджується звiльнення Директора особи Юр'єва Юрiя Юрiйовича (паспорт: серiя АК № 956098, виданий
Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 17.05.2000 року). Пiдстава для рiшення - власна заява особи. Повна наз-
ва посади з якої звiльнено особу - Директор. Звiльнена особа не володiє часткою у капiталi Товариства. Змiни у персональному складi обумовленi не-
обхiднiстю, пов'язаною з впровадженням господарської дiяльностi Товариства. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Особа була призначена на посаду з 01.01.2015 р. на невизначений термiн. Особа обiймала посаду Директора ТОВ "КОНКУРIТТО" на протязi 13 мiсяцiв
15 днiв - з 29.12.2015 року по 13.02.2017 року.

14.02.2017 призначено Директор Клименко Петро 
Олександрович

АЕ 820588 4.10.1997 Ленiнським РВ
УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi
0.00

Зміст інформації: Дiя - Призначення Директора. Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - За-
гальнi збори учасникiв ТОВ "КОНКУРIТТО". Дата прийняття рiшення - 13.02.2017 року. Змiст рiшення - Протокол Загальних зборiв учасникiв ТОВ "КОН-
КУРIТТО" № 13/02-17 вiд 13.02.2017 року. Затверджується призначення Директора особи Клименка Петра Олександровича (паспорт серiя АЕ №820588,
виданий Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 14.10.1997 року). Призначений на посаду з 14.02.2017 року за сумiсництвом на тер-
мiн до 5 рокiв. Пiдстава для рiшення - власна заява особи. Повна назва посади на яку призначено особу - Директор. Призначена особа не володiє час-
ткою у капiталi Товариства. Змiни у персональному складi обумовленi необхiднiстю, пов'язаною з впровадженням господарської дiяльностi Товариства.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв - ТОВ
"ПРИВАТ-АВТО" - Директор з 01.09.2011 року по 04.09.2015 року; ТОВ "БIЗНЕС-АВТО" - Директор з 18.06.2015 року - по теперiшнiй час.

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН"

(код ЄДРПОУ 35811822, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 22.03.2017 року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12:20. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 11:40 до 12:10. Час початку реєс-
трації акціонерів 11:40; Час закінчення реєстрації акціонерів 12:10. 3. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 16.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосуван-
ня, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії; 2.
Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядової
ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного звіту то-
вариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ра-
ди, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення повно-
важень членів наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової  ради,  зат-
вердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (кон-
трактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами наглядової ради; 9.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагоро-
ди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізій-
ної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з ураху-
ванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.
Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік. 14. Вне-
сення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 5.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведен-
ня загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери мо-

жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адре-
сою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ву-
лиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відпо-
відальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Ко-
зiєнко Олександр Сергійович, тел. (056)7889286. 5-1. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кож-
ного  з питань, включених до проекту порядку денного: http://astrali-
ne.com.ua/?page_id=98. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлен-
ня про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: ак-
ціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат-
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згід-
но з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для пові-
домлення про проведення загальних зборів - 10.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління  О.С. Козієнко 

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 195265 191170
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10 10
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6143 25434
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 2
Нерозподілений прибуток (збиток) 115 115
Власний капітал 195215 190583
Статутний капітал 190000 190000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 50 587
Чистий прибуток (збиток) 0 93
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19000000 19000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 14
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ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"

(код ЄДРПОУ 37005989, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 22.03.2017року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 15:00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 14:20 до 14:50. Час початку реєс-
трації акціонерів 14:20  ; Час закінчення реєстрації акціонерів 14:50. 3. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: 16.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування,
згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Зат-
вердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядової ради;
4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного звіту товарис-
тва; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, зві-
ту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення повноважень
членів наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затверджен-
ня  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 10. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам
Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії
(Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням ви-
мог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.  Визначення
основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік ; 14. Внесення змін до
статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 5. Порядок оз-
найомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-
тися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення загаль-
них зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознай-

омитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Виноку-
рова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відповідальна за
порядок ознайомлення з документами - Генеральний директор - Копняк Зоя
Сергiївна, тел. (056)7890942. 5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому
розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань,
включених до проекту порядку денного: http://www.ngpzdnipro.com/about-
company/neregulyarna-informatsiya. Також розкриваємо іншу інформацію із
повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необ-
хідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам ак-
ціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 10.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Копняк З.С.

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" 

(код ЄДРПОУ 33718688, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 22.03.2017року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 09:40. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 09:00 до 9:30. Час початку реєс-
трації акціонерів 09.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 09.30. 3. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 16.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосуван-
ня, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії; 2.
Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядової
ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного звіту то-
вариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ра-
ди, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення повно-
важень членів наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової  ради,  зат-
вердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (кон-
трактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами наглядової ради; 9.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагоро-
ди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізій-
ної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з ураху-
ванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.
Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік 14. Вне-
сення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 5.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведен-
ня загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери мо-

жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адре-
сою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ву-
лиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відпо-
відальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Чай-
ка Ірина Едуардівна , тел. (056)789-70-86. 5-1. Адреса власного веб-сайту,
на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з
питань, включених до проекту порядку денного: http://ecotehnolo-
gii.com.ua/company/dkcpfr. Також розкриваємо іншу інформацію із повідом-
лення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхідно ма-
ти: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів
додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформле-
ну згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для
повідомлення про проведення загальних зборів - 10.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Чайка I.Е.

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 77359 270293
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 14544 20501
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 198 124
Власний капітал 77060 269972
Статутний капітал 76850 76850
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 299 321
Чистий прибуток (збиток) 78 84
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76850000 76850000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 13

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 98975 153260
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3991 555
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2
Нерозподілений прибуток 496 495
Власний капітал 98975 152800
Статутний капітал 94350 94350
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 578 460
Чистий прибуток 1 87
Середньорічна кількість акцій (шт.) 94350000 94350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 15



№33, 17 лютого 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"

(код ЄДРПОУ 37005989, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 22.03.2017року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 15:00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 14:20 до 14:50. Час початку реєс-
трації акціонерів 14:20  ; Час закінчення реєстрації акціонерів 14:50. 3. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: 16.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування,
згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Зат-
вердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядової ради;
4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного звіту товарис-
тва; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, зві-
ту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення повноважень
членів наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затверджен-
ня  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 10. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам
Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії
(Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням ви-
мог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.  Визначення
основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік ; 14. Внесення змін до
статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 5. Порядок оз-
найомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-
тися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення загаль-
них зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознай-

омитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Виноку-
рова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відповідальна за
порядок ознайомлення з документами - Генеральний директор - Копняк Зоя
Сергiївна, тел. (056)7890942. 5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому
розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань,
включених до проекту порядку денного: http://www.ngpzdnipro.com/about-
company/neregulyarna-informatsiya. Також розкриваємо іншу інформацію із
повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необ-
хідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам ак-
ціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 10.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Копняк З.С.

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" 

(код ЄДРПОУ 33718688, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 22.03.2017року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 09:40. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по-
верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників,
які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 09:00 до 9:30. Час початку реєс-
трації акціонерів 09.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 09.30. 3. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 16.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосуван-
ня, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії; 2.
Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядової
ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного звіту то-
вариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ра-
ди, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення повно-
важень членів наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової  ради,  зат-
вердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (кон-
трактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами наглядової ради; 9.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагоро-
ди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізій-
ної комісії (Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з ураху-
ванням вимог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.
Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік 14. Вне-
сення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 5.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведен-
ня загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери мо-

жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адре-
сою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ву-
лиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відпо-
відальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Чай-
ка Ірина Едуардівна , тел. (056)789-70-86. 5-1. Адреса власного веб-сайту,
на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з
питань, включених до проекту порядку денного: http://ecotehnolo-
gii.com.ua/company/dkcpfr. Також розкриваємо іншу інформацію із повідом-
лення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхідно ма-
ти: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів
додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформле-
ну згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для
повідомлення про проведення загальних зборів - 10.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Чайка I.Е.

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 77359 270293
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 14544 20501
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 198 124
Власний капітал 77060 269972
Статутний капітал 76850 76850
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 299 321
Чистий прибуток (збиток) 78 84
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76850000 76850000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 13

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 98975 153260
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3991 555
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2
Нерозподілений прибуток 496 495
Власний капітал 98975 152800
Статутний капітал 94350 94350
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 578 460
Чистий прибуток 1 87
Середньорічна кількість акцій (шт.) 94350000 94350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 15

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРДОРБУД"

(код ЄДРПОУ 36346930, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за-
лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.  Дата
проведення загальних зборів акціонерів: 22.03.2017 року. Час проведення
загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 13:40. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала
засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у
загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули
на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою
проведення загальних зборів з 13:00 до 13:30. Час початку реєстрації акці-
онерів 13:00; Час закінчення реєстрації акціонерів 13:30. 3. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
16.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згід-
но з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Затвер-
дження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядової ради; 4.
Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного звіту товариства;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту
виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення повноважень
членів наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затверджен-
ня  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
наглядової ради; 9.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 10.Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам
Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії
(Ревізором); 11. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням ви-
мог,  передбачених  законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.  Визначення
основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік; 14. Внесення змін до
статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 5. Порядок оз-
найомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-
тися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення загаль-
них зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознай-

омитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Виноку-
рова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відповідальна за
порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Карпенко Олеся
Вадимiвна, тел. (056)7890945. 5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених
до проекту порядку денного: http://www.ukrdorbud.dp.ua/aboutcompany/nere-
gulyarnaya. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про прове-
дення загальних зборів Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - до-
кумент, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіре-
ність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним
законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про
проведення загальних зборів - 10.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління Карпенко О.В.

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОСТ- ІНВЕСТ"

(код ЄДРПОУ 21674760, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5),
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата про-
ведення загальних зборів акціонерів: 22.03.2017року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 11:00. Місце проведення загаль-
них зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх,
зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для
участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які
прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за
адресою проведення загальних зборів з 10:20 до 10:50. Час початку реєстра-
ції акціонерів 10:20; Час закінчення реєстрації акціонерів 10:50. 3. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: 16.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування,
згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Затвер-
дження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядової ради; 4.
Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного звіту товариства;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви-
конавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів
наглядової ради; 8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов
цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової
ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 10. Затвердження умов
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комі-
сії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комі-
сії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором); 11.
Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбаче-
них  законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13.  Визначення основних напря-
мів діяльності товариства на 2017 рік ; 14. Внесення змін до статуту товарис-
тва. Затвердження статуту у новій редакції.  5. Порядок ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час під-
готовки до загальних зборів: До дня проведення загальних зборів та в день
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо-
рів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, за-
ла засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з доку-
ментами - Генеральний директор - Романюк Людмила Володимирiвна, тел.
(056) 7895288. 5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до
проекту порядку денного: http://www.ostinvest.dp.ua/aboutcompany/neregu-
lyarna-informatsiya. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про
проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціоне-
рам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з
чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для повідом-
лення про проведення загальних зборів - 10.02.2017 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Л.В. Романюк 

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 28273 1184732
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 15160 18300
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2
Нерозподілений прибуток 168 99
Власний капітал 28226 1184637
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 47 95
Чистий прибуток 73 83
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 17

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 101896 101504
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 44662
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток 120 84
Власний капітал 101590 101166
Статутний капітал 99000 99000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 306 338
Чистий прибуток (збиток) 38 81
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99000000 99000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 15
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОНОМ" 

повідомляє, що 20 березня 2017 р. о 09:00год. в конференц-залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мере-
фа, вул. Якима Погребняка, буд. 1 (до перейменування - вул. Рево-
люції), 2-й пов. ( 057-748-51-35), відбудуться чергові загальні збори акці-
онерів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників
зборів буде проводитись за місцем та в день їх проведення з 07:55 до
08:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати ді-

яльності підприємства в 2016 р. і прийняття рішень за наслідками розгля-
ду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАНОМЕТР-ХАРКІВ"

повідомляє, що 20 березня 2017 р. об 11:00 год. в конференц - залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мере-
фа, вул. Якима Погребняка, буд.  1, (до перейменування - вул. Рево-
люції), 2 поверх, (т/ф 057-748-51-30), відбудуться чергові Загальні збори
акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників
зборів  буде проводитись за місцем та в день їх проведення з 09:00 до
10:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Голови наглядової ради, виконавчого органу та ревізора това-

риства про результати діяльності підприємства в 2016 році і прийняття рі-
шень за наслідками розгляду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕХТРАНС" 

повідомляє, що 20 березня  2017р. о 15:00 год. в приміщенні підпри-
ємства, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Чайкіної Лізи, буд.
17, 2 поверх, конференц-зал, відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників зборів  бу-
де проводитись за місцем та в день їх проведення з 13:00 до 14:55. Для
участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу,
представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати діяль-

ності підприємства в 2016 році і прийняття рішень за наслідками розгляду
цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства, прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх розміру та порядку виплати.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Генеральним директором товариства протягом року, зазначення характеру
правочинів та визначення їх граничної вартості.

6. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних

зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі дні
з 10:00 до 16:00.

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

Найменування показника
період

Попередній
(2015 р.)

звітний
(2016 р.)

Усього активів 5012,8 5 612,2
Основні засоби 4610,2 3274,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 20,07
Сумарна дебіторська заборгованість 1690,6 1038,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 303,6 321,8
Нерозподілений прибуток 2467,4 2426,4
Власний капітал 677,9
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1857,5 1838,4
Чистий прибуток (збиток) 552,6 -40
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 15

Найменування показника
Період

попередній
(2015 р.)

звітний
(2016 р.)

Усього активів 15208 24097
Основні засоби 1404 1218
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1599 3320
Сумарна дебіторська заборгованість 12090 19210
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 202
Нерозподілений прибуток 11792 18746
Власний капітал 12274 19228
Статутний капітал 419 419
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2934 4869
Чистий прибуток (збиток) 3653 11434
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250 250
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 91 90

Найменування показника
період

Попередній
(2015р.)

Звітний
(2016 р.)

Усього активів 3718,5 17026,8
Основні засоби 2 867,4 2855,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 259,2 2146,5
Сумарна дебіторська заборгованість 590,8 9038,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 187,9 274,5
Нерозподілений прибуток 2524,1
Власний капітал
Статутний капітал 52,6 52,6
Довгострокові зобов’язання 130,1 130,1
Поточні зобов’язання 1011,7 10030,7
Чистий прибуток (збиток) 99 6616,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30046 30046
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 23

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОНОМ" 

повідомляє, що 20 березня 2017 р. о 09:00год. в конференц-залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мере-
фа, вул. Якима Погребняка, буд. 1 (до перейменування - вул. Рево-
люції), 2-й пов. ( 057-748-51-35), відбудуться чергові загальні збори акці-
онерів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників
зборів буде проводитись за місцем та в день їх проведення з 07:55 до
08:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати ді-

яльності підприємства в 2016 р. і прийняття рішень за наслідками розгля-
ду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАНОМЕТР-ХАРКІВ"

повідомляє, що 20 березня 2017 р. об 11:00 год. в конференц - залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мере-
фа, вул. Якима Погребняка, буд.  1, (до перейменування - вул. Рево-
люції), 2 поверх, (т/ф 057-748-51-30), відбудуться чергові Загальні збори
акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників
зборів  буде проводитись за місцем та в день їх проведення з 09:00 до
10:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Голови наглядової ради, виконавчого органу та ревізора това-

риства про результати діяльності підприємства в 2016 році і прийняття рі-
шень за наслідками розгляду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕХТРАНС" 

повідомляє, що 20 березня  2017р. о 15:00 год. в приміщенні підпри-
ємства, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Чайкіної Лізи, буд.
17, 2 поверх, конференц-зал, відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників зборів  бу-
де проводитись за місцем та в день їх проведення з 13:00 до 14:55. Для
участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу,
представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати діяль-

ності підприємства в 2016 році і прийняття рішень за наслідками розгляду
цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства, прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх розміру та порядку виплати.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Генеральним директором товариства протягом року, зазначення характеру
правочинів та визначення їх граничної вартості.

6. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних

зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі дні
з 10:00 до 16:00.

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

Найменування показника
період

Попередній
(2015 р.)

звітний
(2016 р.)

Усього активів 5012,8 5 612,2
Основні засоби 4610,2 3274,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 20,07
Сумарна дебіторська заборгованість 1690,6 1038,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 303,6 321,8
Нерозподілений прибуток 2467,4 2426,4
Власний капітал 677,9
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1857,5 1838,4
Чистий прибуток (збиток) 552,6 -40
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 15

Найменування показника
Період

попередній
(2015 р.)

звітний
(2016 р.)

Усього активів 15208 24097
Основні засоби 1404 1218
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1599 3320
Сумарна дебіторська заборгованість 12090 19210
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 202
Нерозподілений прибуток 11792 18746
Власний капітал 12274 19228
Статутний капітал 419 419
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2934 4869
Чистий прибуток (збиток) 3653 11434
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250 250
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 91 90

Найменування показника
період

Попередній
(2015р.)

Звітний
(2016 р.)

Усього активів 3718,5 17026,8
Основні засоби 2 867,4 2855,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 259,2 2146,5
Сумарна дебіторська заборгованість 590,8 9038,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 187,9 274,5
Нерозподілений прибуток 2524,1
Власний капітал
Статутний капітал 52,6 52,6
Довгострокові зобов’язання 130,1 130,1
Поточні зобов’язання 1011,7 10030,7
Чистий прибуток (збиток) 99 6616,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30046 30046
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 23

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОНОМ" 

повідомляє, що 20 березня 2017 р. о 09:00год. в конференц-залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мере-
фа, вул. Якима Погребняка, буд. 1 (до перейменування - вул. Рево-
люції), 2-й пов. ( 057-748-51-35), відбудуться чергові загальні збори акці-
онерів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників
зборів буде проводитись за місцем та в день їх проведення з 07:55 до
08:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати ді-

яльності підприємства в 2016 р. і прийняття рішень за наслідками розгля-
ду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАНОМЕТР-ХАРКІВ"

повідомляє, що 20 березня 2017 р. об 11:00 год. в конференц - залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мере-
фа, вул. Якима Погребняка, буд.  1, (до перейменування - вул. Рево-
люції), 2 поверх, (т/ф 057-748-51-30), відбудуться чергові Загальні збори
акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників
зборів  буде проводитись за місцем та в день їх проведення з 09:00 до
10:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Голови наглядової ради, виконавчого органу та ревізора това-

риства про результати діяльності підприємства в 2016 році і прийняття рі-
шень за наслідками розгляду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕХТРАНС" 

повідомляє, що 20 березня  2017р. о 15:00 год. в приміщенні підпри-
ємства, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Чайкіної Лізи, буд.
17, 2 поверх, конференц-зал, відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників зборів  бу-
де проводитись за місцем та в день їх проведення з 13:00 до 14:55. Для
участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу,
представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати діяль-

ності підприємства в 2016 році і прийняття рішень за наслідками розгляду
цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства, прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх розміру та порядку виплати.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Генеральним директором товариства протягом року, зазначення характеру
правочинів та визначення їх граничної вартості.

6. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних

зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі дні
з 10:00 до 16:00.

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

Найменування показника
період

Попередній
(2015 р.)

звітний
(2016 р.)

Усього активів 5012,8 5 612,2
Основні засоби 4610,2 3274,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 20,07
Сумарна дебіторська заборгованість 1690,6 1038,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 303,6 321,8
Нерозподілений прибуток 2467,4 2426,4
Власний капітал 677,9
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1857,5 1838,4
Чистий прибуток (збиток) 552,6 -40
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 15

Найменування показника
Період

попередній
(2015 р.)

звітний
(2016 р.)

Усього активів 15208 24097
Основні засоби 1404 1218
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1599 3320
Сумарна дебіторська заборгованість 12090 19210
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 202
Нерозподілений прибуток 11792 18746
Власний капітал 12274 19228
Статутний капітал 419 419
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2934 4869
Чистий прибуток (збиток) 3653 11434
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250 250
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 91 90

Найменування показника
період

Попередній
(2015р.)

Звітний
(2016 р.)

Усього активів 3718,5 17026,8
Основні засоби 2 867,4 2855,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 259,2 2146,5
Сумарна дебіторська заборгованість 590,8 9038,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 187,9 274,5
Нерозподілений прибуток 2524,1
Власний капітал
Статутний капітал 52,6 52,6
Довгострокові зобов’язання 130,1 130,1
Поточні зобов’язання 1011,7 10030,7
Чистий прибуток (збиток) 99 6616,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30046 30046
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 23
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОНОМ" 

повідомляє, що 20 березня 2017 р. о 09:00год. в конференц-залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мере-
фа, вул. Якима Погребняка, буд. 1 (до перейменування - вул. Рево-
люції), 2-й пов. ( 057-748-51-35), відбудуться чергові загальні збори акці-
онерів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників
зборів буде проводитись за місцем та в день їх проведення з 07:55 до
08:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати ді-

яльності підприємства в 2016 р. і прийняття рішень за наслідками розгля-
ду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАНОМЕТР-ХАРКІВ"

повідомляє, що 20 березня 2017 р. об 11:00 год. в конференц - залі
підприємства, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мере-
фа, вул. Якима Погребняка, буд.  1, (до перейменування - вул. Рево-
люції), 2 поверх, (т/ф 057-748-51-30), відбудуться чергові Загальні збори
акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах,
складається станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників
зборів  буде проводитись за місцем та в день їх проведення з 09:00 до
10:55. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу, представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Голови наглядової ради, виконавчого органу та ревізора това-

риства про результати діяльності підприємства в 2016 році і прийняття рі-
шень за наслідками розгляду цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства,  прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх  розміру та порядку виплати.

5. Прийняття нової редакції Статуту підприємства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Генеральним директором товариства протягом року, зазначення харак-
теру правочинів та визначення їх граничної вартості.

7. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних
зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі
дні  з 10:00 до 16:00. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕХТРАНС" 

повідомляє, що 20 березня  2017р. о 15:00 год. в приміщенні підпри-
ємства, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Чайкіної Лізи, буд.
17, 2 поверх, конференц-зал, відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 14.03.2017 року. Реєстрація учасників зборів  бу-
де проводитись за місцем та в день їх проведення з 13:00 до 14:55. Для
участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу,
представнику - довіреність.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та ревізора товариства про результати діяль-

ності підприємства в 2016 році і прийняття рішень за наслідками розгляду
цих звітів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу підпри-
ємства.

4. Розподіл прибутку підприємства, прийняття рішення про виплату ді-
відендів, затвердження їх розміру та порядку виплати.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Генеральним директором товариства протягом року, зазначення характеру
правочинів та визначення їх граничної вартості.

6. Затвердження основних напрямків розвитку підприємства на 2017-
2018 роки.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно чергових загальних

зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцем їх проведення в робочі дні
з 10:00 до 16:00.

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

Найменування показника
період

Попередній
(2015 р.)

звітний
(2016 р.)

Усього активів 5012,8 5 612,2
Основні засоби 4610,2 3274,7
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 20,07
Сумарна дебіторська заборгованість 1690,6 1038,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 303,6 321,8
Нерозподілений прибуток 2467,4 2426,4
Власний капітал 677,9
Статутний капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1857,5 1838,4
Чистий прибуток (збиток) 552,6 -40
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 15

Найменування показника
Період

попередній
(2015 р.)

звітний
(2016 р.)

Усього активів 15208 24097
Основні засоби 1404 1218
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1599 3320
Сумарна дебіторська заборгованість 12090 19210
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 202
Нерозподілений прибуток 11792 18746
Власний капітал 12274 19228
Статутний капітал 419 419
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2934 4869
Чистий прибуток (збиток) 3653 11434
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250 250
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 91 90

Найменування показника
період

Попередній
(2015р.)

Звітний
(2016 р.)

Усього активів 3718,5 17026,8
Основні засоби 2 867,4 2855,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 259,2 2146,5
Сумарна дебіторська заборгованість 590,8 9038,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 187,9 274,5
Нерозподілений прибуток 2524,1
Власний капітал
Статутний капітал 52,6 52,6
Довгострокові зобов’язання 130,1 130,1
Поточні зобов’язання 1011,7 10030,7
Чистий прибуток (збиток) 99 6616,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30046 30046
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 23

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ" 

(код за ЄДРПОУ 25468796, місцезнаходження 61068, м. Харків,
пр.Московський, 179-Б)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
20 березня 2017 об 11.30 за адресою: 61068, м.Харків, пр.Московсь-
кий, 179-Б, оф.408. Реєстрація учасників відбудеться з 11.00 до 11.25 за
місцем та у день проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку пок-

риття збитків) Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (61068, м.Харків, пр.Московс-
ький, 179-Б, оф.408) у робочі дні та робочий час. Відповідальна особа -
Генеральний директор Хромов А.В. В день проведення зборів ознайоми-
тись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vug-
lets.com.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Тел.: (057) 738-43-11, 719-99-95.
Генеральний директор Хромов А.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(код ЄДРПОУ 05399805; місцезнаходження: 25006, Кіровоградська об-
ласть, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60) повідомляє про
втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №83/1/2013,
дата реєстрації 20.06.2013 року, орган що провів реєстрацію - Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку. Втрачене свідоцтво вва-
жати недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИВАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"

(код за ЄДРПОУ 30592461, місцезнаходження Україна, 61052 , м. Хар-
ків, вул. К. Маркса, 32)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
27.03.2017 о 15-30 за адресою: Україна, 61052, м.Харків, вул.К.Маркса,
32, у приміщенні бухгалтерії. Реєстрація учасників у день та за місцем
проведення зборів з 15.00 до 15.25. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 21.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за

2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради  Товариства про діяльність за 2016 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за результатами діяльності в 2016 році.
7. Про обрання членів Наглядової ради.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
Інформація за основними показниками фінансово-господарської

діяльності (тис. грн.)

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, у робочі дні, з 10.00 до 12.00 у приміщенні бухгалтерії товариства за
адресою: Україна, 61052, м.Харків, вул.К.Маркса, 32 у головного бухгал-
тера Товариства. В день проведення зборів ознайомитись з документами
можливо за місцем проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на
якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного, - bgs.kh.ua/em/127-30592461.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!!!!

Директор АТ "ПБЦ "Слобожанський" Шкірко Д.Е.

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 18719,6 13200,9
Основні засоби 3035,7 3757,3
Запаси 28,9 69,8
Сумарна дебіторська заборгованість 15251,4 9006,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,1 6,1
Нерозподілений прибуток 16106,7 11316,4
Власний капітал 16206,7 11416,4
Статутний капітал 100 100
Поточні зобов'язання 2512,9 1784,5
Чистий прибуток / збиток 4790,3 3695,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 25 27

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 1072,8 1063
Основні засоби 1049,3 1058,2
Сумарна дебіторська заборгованість 16,2 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,3 2,5
Нерозподілений прибуток -642 -646,7
Власний капітал 1067,7 1063
Статутний капітал 1709,7 1709,7
Поточні зобов’язання 5,1 -
Чистий прибуток (збиток) 4,7 4,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 170970 170970
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 4 4

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «Здорово» 

(03680, м.Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н, код за ЄДРПОУ: 33637321 
повідомляє що «20» березня 2017 року об 12.00

за адресою: м.Київ, вул. Казимира малевича, б. 86-н, в приміщенні 
товариства, каб.1

відбудуться річні загальні збори акціонерів
перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на 

загальних зборах акціонерів. 
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах акціонерів. 
4. Затвердження звіту правління про результати фінансово-

господарської діяльності Товариство за 2016 рік. 
5. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товари-

ства за 2016 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 

2016 році. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік за 

наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. За-
твердження результатів діяльності товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2016 році.
9. Затвердження результатів діяльності товариства за 2014 рік.
10. Розподіл прибутку товариства та визначення частини прибутку, що 

направляється на збільшення статутного капіталу.
11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 

шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування 
до статутного капіталу прибутку (його частини).

12. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
13. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції (в тому числі і змін пов’язаних зі збільшенням статутного 
капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій) .

14. Про обрання особи, уповноваженої на підписання статуту Товари-
ства в новій редакції.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2016 рік

попередній 
2015 рік

Усього активів 87578 57734
Основні засоби 5782 444
Довгострокові фінансові інвестиції 13551 16443
Запаси 205 17
Кошти у централізованих страхових 
резервних фондах (МТСБУ)

13635 5341

Сумарна дебіторська заборгованість 10013 19970
Грошові кошти та їх еквіваленти 22830 11452
Нерозподілений прибуток 22722 22483
Власний капітал 44687 46213
Статутний капітал 18500 18500
Довгострокові зобов’язання 38354 8700
Поточні зобов’язання 4537 2821
Чистий прибуток (збиток) 239 1131
Середньорічна кількість акцій (шт.) 185 000 185 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

90 38

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: 
http://www.zdorovo.com.ua. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.03.2017 р. З ма-
теріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери 
Товариства можуть ознайомитися особисто прибувши за адресою: м.Київ, 
вул. Казимира Малевича,б.86-Н, каб.1 в робочий час з 9.00 до 17.00 (від-
повідальна особа: начальник юридичного відділу - Барибіна Катерина Бо-
рисівна). Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для 
представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформле-
не відповідно до вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповно-
важених представників буде відбуватися з 11.00 до 11.45 у день та за міс-
цем проведення зборів. 

Голова правління прат ''                       СтраХова КомпанІя «Здорово» ду-
наєвський р.а.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №33, 17 лютого 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ" 

(код за ЄДРПОУ 25468796, місцезнаходження 61068, м. Харків,
пр.Московський, 179-Б)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
20 березня 2017 об 11.30 за адресою: 61068, м.Харків, пр.Московсь-
кий, 179-Б, оф.408. Реєстрація учасників відбудеться з 11.00 до 11.25 за
місцем та у день проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку пок-

риття збитків) Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (61068, м.Харків, пр.Московс-
ький, 179-Б, оф.408) у робочі дні та робочий час. Відповідальна особа -
Генеральний директор Хромов А.В. В день проведення зборів ознайоми-
тись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vug-
lets.com.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Тел.: (057) 738-43-11, 719-99-95.
Генеральний директор Хромов А.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(код ЄДРПОУ 05399805; місцезнаходження: 25006, Кіровоградська об-
ласть, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 60) повідомляє про
втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №83/1/2013,
дата реєстрації 20.06.2013 року, орган що провів реєстрацію - Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку. Втрачене свідоцтво вва-
жати недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИВАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"

(код за ЄДРПОУ 30592461, місцезнаходження Україна, 61052 , м. Хар-
ків, вул. К. Маркса, 32)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
27.03.2017 о 15-30 за адресою: Україна, 61052, м.Харків, вул.К.Маркса,
32, у приміщенні бухгалтерії. Реєстрація учасників у день та за місцем
проведення зборів з 15.00 до 15.25. Перелік акціонерів, які мають право
участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 21.03.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на
голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за

2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради  Товариства про діяльність за 2016 рік. Прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за результатами діяльності в 2016 році.
7. Про обрання членів Наглядової ради.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
Інформація за основними показниками фінансово-господарської

діяльності (тис. грн.)

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, у робочі дні, з 10.00 до 12.00 у приміщенні бухгалтерії товариства за
адресою: Україна, 61052, м.Харків, вул.К.Маркса, 32 у головного бухгал-
тера Товариства. В день проведення зборів ознайомитись з документами
можливо за місцем проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на
якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного, - bgs.kh.ua/em/127-30592461.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!!!!

Директор АТ "ПБЦ "Слобожанський" Шкірко Д.Е.

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 18719,6 13200,9
Основні засоби 3035,7 3757,3
Запаси 28,9 69,8
Сумарна дебіторська заборгованість 15251,4 9006,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,1 6,1
Нерозподілений прибуток 16106,7 11316,4
Власний капітал 16206,7 11416,4
Статутний капітал 100 100
Поточні зобов'язання 2512,9 1784,5
Чистий прибуток / збиток 4790,3 3695,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 25 27

Найменування показника
період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 1072,8 1063
Основні засоби 1049,3 1058,2
Сумарна дебіторська заборгованість 16,2 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,3 2,5
Нерозподілений прибуток -642 -646,7
Власний капітал 1067,7 1063
Статутний капітал 1709,7 1709,7
Поточні зобов’язання 5,1 -
Чистий прибуток (збиток) 4,7 4,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 170970 170970
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 4 4

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 

"БЕТОНМАШ"
2. Код за ЄДРПОУ 00240052
3. Місцезнаходження 84105 м.Слов`янськ, Донецька обл. 

вул. Солодiлова, б.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0626 63-55-15 06262 3 83-71

5. Електронна поштова адреса urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

http://betonmash.com/
download?language=uk

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

II. текст повідомлення
15.02.2017 року Наглядова рада приватного акцiонерного товари-

ства «БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 61) про надання 

згоди на вчинення Товариством значного правочину (далi — правочин). 
Предметом правочину є постачання Товариством обладнання згiдно 
проекту договору № 20/2017/407-18/14-11362 вiд 02.02.2017 р., зi 
специфiкацiєю № 1 на суму 16372800,00 грн., у порядку та на умовах, 
передбачених договором. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 
16372800,00 грн.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 81 307 тис. грн.Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) 20,14 %.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту 
ПрАТ «Бетонмаш», вiдсутнi.

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 флерко максим миколайович

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 2017.02.16

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “БетонмаШ”

приватне аКцIонерне товариСтво 
СтраХова КомпанIя “IнГоССтраХ”

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 СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"

2. Код за ЄДРПОУ 33248430
3. Місцезнаходження 49094 м.Днiпро Набережна 

Перемоги, 32
4. Міжміський код, телефон та факс 0567161922 0567161922
5. Електронна поштова адреса info@ings.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ings.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Повноваження члена Правління, заступника Голови Правління — Ан-

дрієнко Анатолія Володимировича, паспорт СВ № 117857 виданий 
16.12.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл., припинено на 
пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради вiд 16.02.2017р. Частка в 
статутному капіталі емітента — 0%. Особа перебувала на посадi з 
27.04.2011р.

Згiдно с протоколом засiдання Наглядової ради вiд 16.02.17 призна-
чено на посаду члена Правлiння, заступника Голови Правлiння Гожу Ле-
оніда Сергійовича, паспорт АК 876870, виданий 20.06.2000р.. Жовтневим 
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. Попередня посада — 
Перший заступник керiвника напрямку «Iнформацiйнi технологiї» 
ПРАТ СК «IНГОССТРАХ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Повноваження Голови Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» Ніко-
лаєвої Ірини Євгенівни, паспорт АК № 792614, виданий 03.04.2000р. Жов-
тневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. припинено з 
16.02.2017р. на пiдставi заяви особи. Особа перебувала на посадi з 
27.04.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Клименко петро олександрович
т.в.о. Голови правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.02.16
(дата)
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повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

пуБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«Готель ГолоСІЇвСьКий»

Публічне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходить-
ся за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93 (Код за ЄДРПОУ 
03358529) (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «23» березня 2017 року 
об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя жовт-
ня, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал. 

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, 
о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде 
проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати до-
кумент, що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, що 
підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує 
їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 17 березня 2017 року. 

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту виконавчого органу.

4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, в тому числі — 
звіту про фінансові результати та балансу.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення зміни щодо адреси місцезнаходження юридичної особи в 

зв'язку з перейменуванням вулиці, на якій зареєстрований суб'єкт господа-
рювання.

10. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Това-

риства
12. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства
13. Обрання персонального складу Наглядової Ради Товариства
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами Наглядової ради Товариства.

15. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.

16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження особи уповноваженої на підписання Статуту Товари-
ства в новій редакції від імені його акціонерів, надання повноважень на 
підписання протоколу загальних зборів акціонерів та вчинення дій, пов’язані 
з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.

19. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.
20. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

21. Прийняття рішення про поширення діючої іпотеки, а саме майнового 
комплексу, загальною площею 9355,20 кв.м. за адресою м. Київ, проспект 
40-річчя Жовтня, будинок 93 на нові умови основного зобов’язання, згідно 
Кредитного договору № 010/08/3956 від 22.05.2008, діючого в рамках Гене-
ральної кредитної угоди № 010/08/3955 від 22.05.2008р..

22. Прийняття рішення про внесення змін до договору іпотеки.
23. Надання повноважень Голові правління ПАТ «Готель Голосіївський» 

Кондратьєвій Н.М. на підписання від імені Товариства з АТ «Райффайзен 
Банк Аваль » додаткової угоди та інших документів необхідних для виконання 
прийнятих рішень, самостійно узгоджувати всі інші умови додаткової угоди.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, 
м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, приймальня.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна. 

Адреса веб-сайту ПАТ «Готель Голосіївський», на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного- http://hotelgolos.com/

довідки за телефоном (044) 259-76-73.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 р.(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 20762 22139
Основні засоби 4548 4976
Довгострокові фінансові інвестиції 15377 9540
Запаси 67 51
Сумарна дебіторська заборгованість 633 2563
Грошові кошти та їх еквіваленти 137 5009
Нерозподілений прибуток 776 381
Власний капітал 16132 15737
Статутний капітал 15356 15356
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4630 6402
Чистий прибуток (збиток) 395 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 61424316 61424316
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 59 57

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 "Київ-Днiпровске 
мiжгалузеве пiдприємство промисло-
вого залiзничного транспорту"

2. Код за ЄДРПОУ 04737111
3. Місцезнаходження 02092 м. Київ Алма-Атинська, 37
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 574-18-14 (044) 574-18-14

5. Електронна поштова 
адреса

ks@mppzt.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

II. текст повідомлення
У зв`язку iз виданням наказу в.о. голови правлiння ПрАТ «Київ-

Днiпровське МППЗТ» №23/ос вiд 13.02.2017 року припинено повноваження 
в.о. головного бухгалтера Линнiк Наталiї Григорiвни. На посадi перебувала 
з 26.09.2016 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не 
володiє.

У зв`язку iз виданням наказу в.о. голови правлiння ПрАТ «Київ-
Днiпровське МППЗТ» №26/ос вiд 13.02.2017 року призначено в.о. головно-
го бухгалтера Виговську Марину Олегiвну. Попередня посада -начальник 
вiддiлу аудиту Луганської ОДПI Головного управлiння Державної фiскальної 
служби у Луганськiй областi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом 
акцiй не володiє.

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

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

2. Найменування посади Скорик Олександр Вiталiйович
В.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.02.15
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “КиЇв-днIпровСьКе мIжГалуЗеве 
пIдприЄмСтво промиСловоГо ЗалIЗниЧноГо транСпорту”
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повІдомлення про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ 
емІтента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента – 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alpari-bank.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://bankalpari.com/
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових 

осіб.
2. текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі То-
вариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про 
емітента – Відомості про зміну складу посадових осіб. 

Рішення про припинення повноважень Голови Спостережної ради 
Грибкова Віктора Никифоровича 15.02.2017 (згоди на розкриття пас-
портних даних не надав) прийнято річними Загальними зборами акціо-
нерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціоне-
ра №2/2017), у зв’язку із – проведенням річних Загальних зборів 
акціонерів та вимог чинного законодавства. Акціями банку зазначена 
особа не володіла. Обґрунтування змін у персональному складі – про-
веденням річних Загальних зборів акціонерів та вимог чинного законо-
давства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді – з 
03.01.2014.

Рішення про припинення повноважень заступника Голови Спостереж-
ної ради Громакової Ларисиа Костянтинівни 15.02.2017 (згоди на розкриття 
паспортних даних не надала) прийнято річними Загальними зборами акці-
онерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера 
№2/2017) у зв’язку із - проведенням річних Загальних зборів акціонерів та 
вимог чинного законодавства. Акціями банку зазначена особа не володіла. 
Обґрунтування змін у персональному складі – проведенням річних Загаль-
них зборів акціонерів та вимог чинного законодавства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така 
особа перебувала на посаді – з 8.07.2013.

Рішення про припинення повноважень члена Спостережної ради Сави-
ченка Бориса Онисимовича 15.02.2017 (згоди на розкриття паспортних да-
них не надав) прийнято річними Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера №2/2017) 
у зв’язку із - проведенням річних Загальних зборів акціонерів та вимог чин-
ного законодавства. Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрун-
тування змін у персональному складі – проведенням річних Загальних збо-
рів акціонерів та вимог чинного законодавства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа 
перебувала на посаді – з 03.03.2014.

Рішення про припинення повноважень члена Спостережної ради При-
луцького Олега Олександровича 15.02.2017 (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надав) прийнято річними Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера №2/2017) 
у зв’язку із - проведенням річних Загальних зборів акціонерів та вимог чин-
ного законодавства. Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрун-
тування змін у персональному складі – проведенням річних Загальних збо-
рів акціонерів та вимог чинного законодавства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа 
перебувала на посаді – з 28.04.2016.

Рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Глу-
щенка Анатолія Івановича 14.02.2017 (згоди на розкриття паспортних да-
них не надав) прийнято річними Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера №2/2017) 
у зв’язку із – припиненням дії Ревізійної комісії. Акціями банку зазначена 
особа не володіла. Обґрунтування змін у персональному складі – припи-
нення дії Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді 
– з 30.09.2014.

Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Дмитру-
ка Василя Миколайовича 14.02.2017 (згоди на розкриття паспортних даних 
не надав) прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛЬПА-
РІ БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера №2/2017) у зв’язку із 
- припиненням дії Ревізійної комісії. Акціями банку зазначена особа не во-
лоділа. Обґрунтування змін у персональному складі – припинення дії Реві-
зійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді – з 
30.09.2014.

Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Гулика 
Віталія Михайловича 14.02.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не 
надав) прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера №2/2017) у зв’язку із - 
припиненням дії Ревізійної комісії. Акціями банку зазначена особа не воло-
діла. Обґрунтування змін у персональному складі – припинення дії Ревізій-
ної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді – з 
30.09.2014.

Рішення про обрання Голови Спостережної ради Грибкова Віктора Ни-
кифоровича з 16.02.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) 
прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера №2/2017) у зв’язку із - прове-
денням річних Загальних зборів акціонерів та вимог чинного законодав-
ства. Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін у 
персональному складі – проведенням річних Загальних зборів акціонерів 
та вимог чинного законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до наступних 
річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: АТ «Ощадбанк», радник секретаріату Голови 
Правління. Представник акціонера.

Рішення про обрання заступника Голови Спостережної ради Красно-
щока Олега Петровича з 16.02.2017 (згоди на розкриття паспортних да-
них не надав) прийнято річними Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «АЛЬПАРІ БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера 
№2/2017) у зв’язку із - проведенням річних Загальних зборів акціонерів та 
вимог чинного законодавства. Акціями банку зазначена особа не володі-
ла. Обґрунтування змін у персональному складі – проведенням річних 
Загальних зборів акціонерів та вимог чинного законодавства. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Український 
фонд підтримки підприємництва, заступник Голови з питань фінансової 
підтримки, ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», Заступник Голови Правління, Голова 
Правління. Представник акціонера.

Рішення про обрання члена Спостережної ради Громакової Лариси 
Костянтинівни з 16.02.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла) прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера №2/2017) у зв’язку із - 
проведенням річних Загальних зборів акціонерів та вимог чинного законо-
давства. Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін 
у персональному складі – проведенням річних Загальних зборів акціонерів 
та вимог чинного законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до наступних 
річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія 
АСКА», начальник управління з продажів. Представник акціонера.

Рішення про обрання члена Спостережної ради Прилуцького Олега 
Олександровича з 16.02.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дав) прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера №2/2017) у зв’язку із - 
проведенням річних Загальних зборів акціонерів та вимог чинного законо-
давства. Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін 
у персональному складі – проведенням річних Загальних зборів акціонерів 
та вимог чинного законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до наступних 
річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: ПАТ «АКЦЕПТ БАНК», заступник Голови Прав-
ління. Незалежний член.

Рішення про обрання члена Спостережної ради Солтис Ярослава Фе-
доровича з 16.02.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) 
прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
від 14.02.2017 (рішення єдиного акціонера №2/2017) у зв’язку із - прове-
денням річних Загальних зборів акціонерів та вимог чинного законодав-
ства. Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін у 
персональному складі – проведенням річних Загальних зборів акціонерів 
та вимог чинного законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до наступних 
річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: ВАТ УніКредитБанк, директор відділу інституцій-
них відносин, радник Правління банку. Незалежний член.

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління Краснощок о.п., 15.02.2017 р. 

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво «альпарІ БанК»
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Шановний аКцІонер!
приватне аКцІонерне товариСтво «аБС-уКр» 

(код ЄДРПОУ 24720911, місцезнаходження: 04050, Україна, м. Київ, 
вул.  Глибочицька, буд.32-В)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР» (далі – Товариство) 
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: 23 березня 2017 року.
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 година 00 хвилин. 
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04050, м. Київ, 

вул.  Глибочицька, буд. 32-в, оф.1. Час початку реєстрації акціонерів 
(представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 година 00 хвилин. Час 
закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в 
Зборах: 14 година 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «АБС-УКР», які мають право 
на участь у Загальних зборах, визначається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 17 берез-
ня 2017 року).

проеКт порядКу денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2016 році. 
9. Про внесення змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням у 

відповідність з нормами чинного законодавства України шляхом викладен-
ня його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. 

10. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію 
нової редакції Статуту.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладати-

муться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

14. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Про обрання Ревізора Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який уклада-

тиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом ви-
кладення їх у новій редакції.

18. Про підтвердження повноважень посадових осіб.
19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом, не більше, як одного року з дня прийняття рішен-
ня. 

20. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть 
прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціо-
нерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточ-
ний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не пізніше 
ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку визначеному Законом 
України «Про акціонерні товариства» 

Для участі в Загальних зборах необхідно мати при собі документи, які 
ідентифікують особу акціонера, а представникам акціонерів додатково 
мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства 
України. 

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 04050, м. Київ, 
вул. Глибочицька, буд. 32-В, оф.1 кожного вівторка з 10.00 до 12.00, кожної 
п’ятниці з 14.00. до 16.00, а в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Генеральний директор Трифонов Олександр Миколайович. 
Телефон для довідок: (044) 331-71-60. 

основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік 
(тис.грн.)*

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 143226,2 176901,3
Основні засоби 1145,5 1216,8
Довгострокові фінансові інвестиції 507,3 507,3
Запаси 3278,0 7,1
Сумарна дебіторська заборгованість 7281,0 5230,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 520,3 85,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (14007,1) (14480,9)
Власний капітал 26967,7 26493,9
Статутний капітал 40000,00 1000,00
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 537,5 18195,2
Чистий прибуток (збиток) 473,8 (677,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 000 000 4 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 8

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах.

Генеральний директор  трифонов о.м.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: пуБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво фІрма «БеверС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00222166
1.4. Місцезнаходження емітента: 13300 Житомирська обл., м. Бердичів, 

вул. Воровського, 12
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04143) 2-20-47, 

(04143) 2-22-93
1.6. Електронна поштова адреса емітента: plan_bevers@bk.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bevers-berdichev.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Рішення про продовження Контракту з головою правління Стецюком А.В. 

прийнято на підставі Рішення Наглядової Ради Протокол №3 від 15.02.2017 р.
Посадова особа Голова правління Стецюк Андрій Вячеславович (паспорт: 

серія ВМ номер 623724 виданий 24.01.2014 р. Бердичівським РС УДМС Укра-
їни), припинено повноваження 15.02.2017 р. в зв'язку з закінченням терміну дії 
контракта. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді – з 13.02.2014 року. Припинення повноваження ви-
конано на підставі Рішення Наглядової Ради, Протокол №3 від 15.02.2017 р.

Посадова особа Голова правління Стецюк Андрій Вячеславович (паспорт: 
серія ВМ номер 623724 виданий 24.01.2014 р. Бердичівським РС УДМС Укра-
їни), призначено 15.02.2017 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу – до 31.05.2017. Посади, які обіймав протягом останніх 
5 років: займався підприємницькою діяльністю; з 13.02.2014 р. займав посаду 
Голови правління ПАТ фірма «Беверс». Призначення виконано на підставі Рі-
шення Наглядової Ради, Протокол №3 від 15.02.2017 р.

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління  Стецюк андрій вячеславович

Приватне акціонерне товариство «Омелянівський гранітний кар’єр» (код за 
ЄДРПОУ 31638386, місцезнаходження Товариства – Житомирська обл., Ко-
ростенський район, село Горщик, вулиця Заводська, буд.15) повідомляє, що в 
основних показниках фінансово-господарської діяльності підприємства в по-
відомленні про проведення загальних зборів акціонерів, що призначені на  
24 березня 2017 року, опублікованому 10 лютого 2017 року в №28(2533) офі-
ційного друкованого органу: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цін-

них паперів та фондового ринку», допущено технічні помилки, в зв’язку з чим:
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за 2016 рік слід читати 

«-6396 тис.грн.» (замість надрукованого «-7704»).
- чистий прибуток (збиток) за 2016 рік слід читати «1177 тис.грн.» (за-

мість надрукованого «-131»).
- власний капітал за 2016 рік слід читати «-967 тис.грн.» (замість над-

рукованого «-2275»).

приватне аКцІонерне товариСтво «омелянІвСьКий ГранІтний Кар’Єр»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №33, 17 лютого 2017 р. 
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента – Закрите акціонерне товариство 
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНСО ГРУП»

1.2. Організаційно-правова форма – Закрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента – 08700, Київська обл., м. Обухів,  

вул. Промислова, 9
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 32152837
1.5. Міжміський код та телефон – 8-044-503-01-20
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента –  

1342 120 0000 000057
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію – 19.09.2002р. 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – не має 
1.9. Розмір статутного капіталу емітента – 206300,00 грн.
2. основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-

та (тис. грн.)
найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 0,0 0,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,0 0,2
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Власний капітал -2,9 -3,0
Статутний капітал 206,3 206,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -218,0 -215,1
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 11,7 9,0
Чистий прибуток (збиток) -2,9 -3,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та 
його засновників (не заповнюють емітенти – акціонерні товариства)

Інформація про посадових осіб

Голова правління – Сінькевич Дмитро Євгенович.
Інформація про засновників
Засновники: ТОВ «Престижбуд», код за ЄДРПОУ - 30219134, частка - 

95%; Даниленко Тетяна Олександрівна, частка - 5%
4. Інформація про цінні папери емітента 
Акції прості іменні. Форма випуску – документарна. Свідоцтво 

№435/10/1/2002 від 28.11.2002 року, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Кількість акцій – 206300 шт. Номінальна 
вартість – 1 грн. на загальну суму – 206300,00 грн. Протягом 2016 року 
Акції ЗАТ «Холдингова компанія «ЕНСО ГРУП» не оберталися на ринках 
цінних паперів. Цінні папери до лістингу не включалися, заяви про вклю-
чення до лістингу не подавалися. Викуп акцій власної емісії та рішення 
щодо додаткової емісії акцій не приймалися. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік справ власності на цінні 
папери емітента у депозитарній системі України

Протягом року змін не відбувалось.
6. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 

емітент - акціонерне товариство) 
Чергові збори Закритого акціонерного товариство не проводило, 

так як фінансово-господарську діяльність ЗАТ не вело. 
7. Інформація про дивіденди: - не сплачувалися.
8. Інформація щодо аудиторського висновку 
Аудиторський перевірку і висновок незалежних аудиторів про фінансо-

ву звітність акціонерного товариства ЗАТ «Холдингова компанія «ЕНСО 
Груп» не проводило, в зв’язку з відсутністю господарської діяльності та фі-
нансування. 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднен-
ня

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії розкрито

10. підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління д.Є. Сінькевич, 14.02.2017 р.

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво 
«ХолдинГова КомпанІя «енСо Груп»

Приватне акціонерне товариство «ЄВРОШПОН-СМИГА» (код 
ЄДРПОУ 30981499), місцезнаходження: 35680, Рівненська обл., Дубен-
ський р-н, смт. Смига, вул. Заводська, 1, повідомляє про скликання річ-
них (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.03.2017 
року о 14 год. за адресою: 35680, рівненська обл., дубенський р-н, 
смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення прат «ЄвроШпон-
СмиГа», кабінет директора №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 24.03.2017 р.

проект порядку денного:
6 Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
7 Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
8 Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
9 Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ди-

ректора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік.

10 Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ре-
візора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.

11 Порядок розподілу прибутку Товариства.
12 Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством 

протягом 2016 року.
13 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством.
14 Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу 

(паспорт), та при необхідності доручення на представництво. Початок 
реєстрації 30 березня 2017 р. о 13 год., закінчення о 13.45 год. за місцем 
проведення зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними під 
час підготовки до загальних зборів, у робочі дні (крім п´ятниці, суботи 
та неділі) з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням товариства: 
35680, Рівненська обл., Дубенський р-н, смт. Смига, вул. Заводська, 1, 
адмінприміщення ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», кабінет директора №1 

та в день проведення загальних зборів акціонерів. Інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  
www.euroshpon.com.ua. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Ковбасюк 
Анатолій Сергійович.

Пропозиції щодо проекту порядку денного чергових загальних зборів 
акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерів. Телефон для довідок: 0365656267.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2016 р. (тис. грн.)
найменування показника період 2016 р.

звітний попере-
дній

Усього активів 173442 115865
Основні засоби 52793 40472
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 69317 41016
Сумарна дебіторська заборгованість 32027 17592
Грошові кошти та їх еквіваленти 9009 12500
Нерозподілений прибуток 121134 70126
Власний капітал 125160 73479
Статутний капітал 1012 1012
Довгострокові зобов'язання 20074 18620
Поточні зобов'язання 28208 23766
Чистий прибуток (збиток) 57321 43857
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2023 2023
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

492 432

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЄвроШпон-СмиГа»
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Застереження: реєстрація національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів не 
може розглядатися як гарантія їх вартості. 

1. Інформація про емітента:
1.1. повне найменування емітента - Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» (надалі Емітент).
Скорочене найменування емітента - ТзОВ «РСП «Шувар». 
Код Єдрпоу – 33711331.
1.2. основні види діяльності, перелік ліцензій (дозволів) на проваджен-

ня діяльності емітента:
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна. Емітент не має дійсних ліцензій (дозволів) на провадження діяльності
1.3. місцезнаходження емітента та засоби зв’язку: 
79070, м. Львів, вул. Хуторівка, 4б., тел: (032) 295-36-06, e-mail: m.danyluk@

shuvar.com
1.4. дата створення, зміни організаційно-правової форми та наймену-

вання емітента:
19 липня 2005 року підприємство засноване, як Товариство з обмеженою від-

повідальністю «Шувар-Імекс». 27 жовтня 2009 року Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Шувар-Імекс» було перейменовано на Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Шувар». 
25 червня 2010 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптовий ринок 
сільськогосподарської продукції «Шувар» було перейменовано на Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар». 
З початку заснування зміни організаційно-правової форми Емітентом не прово-
дилось. 

1.5. перелік засновників емітента:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональний аграрно-

маркетинговий центр «Шувар». Місцезнаходження: 79070, м. Львів, вул. Хуторів-
ка, 4б. Код ЄДРПОУ 36152212;

Амброскіна Тетяна Анатоліївна.
1.6. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, по-

рядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами 
емітента):

Витяг зі Статуту:
Стаття VIII
органи управління і контролю товариством та їх повноваження
8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складають-

ся з Учасників Товариства або призначених ними представників (у випадках, 
передбачених чинним законодавством України). Представники Учасників мо-
жуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-
який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістив-
ши про це інших учасників. Учасник вправі передавати свої повноваження на 
Загальних зборах іншому Учаснику або представнику іншого Учасника. Учасни-
ки мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток в статутному капіталі. 

Загальні збори Учасників Товариства з числа учасників обирають Голову То-
вариства. Голова Товариства обирається строком на один рік. Одна й та сама 
особа може переобиратись Головою Товариства необмежену кількість раз. У 
разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Голова Товариства, Загаль-
ними зборами Учасників з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання 
або переобрання Голови Товариства, повноваження особи, яка займає посаду 
Голови Товариства продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами 
Учасників рішення про обрання або переобрання Голови Товариства. Достроко-
ве відкликання Голови Товариства здійснюється виключно з наступних підстав: 
одностороннє складення з себе повноважень; втрата Головою Товариства стату-
су учасника Товариства; винні дії, що заподіяли Товариству значних збитків (роз-
мір яких перевищує 50% статутного капіталу Товариства); неможливість викону-
вати свої повноваження за станом здоров'я; смерть особи. У випадку 
дострокового припинення повноважень Голови Товариства, нова особа на цю 
посаду обирається на найближчих Загальних зборах Учасників Товариства.

Голова Товариства в межах своєї компетенції несе відповідальність перед 
Учасниками Товариства в період між Загальними зборами Учасників Товари-
ства.

8.2. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства відно-
сяться:

8.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження 
його планів та звітів про їх виконання.

8.2.2. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства, в тому числі викла-
дення його в новій редакції.

8.2.3. Обрання та відкликання виконавчого органу Товариства.
8.2.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товари-

ства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
8.2.5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи 

його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, по-
рядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивіден-
дів), визначення порядку покриття збитків.

8.2.6. Вирішення питання про виключення учасника Товариства
8.2.7. Вирішення питання про придбання Товариством частки учасника, та 

про вступ нових учасників.
8.2.8. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та 

представництв, затвердження положень (статутів) про них,
8.2.9. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності по-

садових осіб органів управління Товариства.

8.2.10. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів То-
вариства, визначення організаційної структури Товариства, 

8.2.11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його до-
чірніх підприємств, філій та представництв

8.2.12. Прийняття рішення про припинення діяльності дочірніх підприємств 
Товариства, філій та представництв, призначення ліквідаційної комісії, затвер-
дження ліквідаційного балансу

8.2.13. Встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками додатко-
вих вкладів, зміни розміру статутного капіталу.

8.2.14. Прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Товариства, призна-
чення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, розподільчого 
балансу чи передавального акту. 

8.2.15. Виконання окремих функцій (прав, повноважень) Загальних зборів по-
кладено на Виконавчий орган Товариства, компетенцію якого визначено Стату-
том Товариства з урахуванням зазначеного; надалі за рішеннями Загальних 
зборів до повноважень вищевказаного органу управління можуть додатково пе-
редаватися інші права (повноваження) Загальних зборів, що оформлюється від-
повідним протоколом і не потребує внесення змін до Статуту Товариства.

8.3. З питань, перерахованих у пунктах 8.2.1., 8.2.2., 8.2.6. рішення вважаєть-
ся прийнятим якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 
більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Зі всіх 
інших питань рішення приймаються простою більшістю від числа присутніх на 
загальних зборах учасників.

Рішення зі всіх питань приймаються відкритим голосуванням.
8.4. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні 

учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.
Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени 

виконавчих органів, які не є учасниками Товариства. Учасники Товариства, які 
беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, 
яку має кожен учасник. Цей перелік підписується головою або секретарем За-
гальних зборів учасників Товариства.

Будь-який з учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах 
учасників Товариства за умови, що воно було поставлено не пізніше, як за 
25  днів до початку Загальних зборів.

Допускається прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства 
шляхом опитування (письмового голосування). У цьому випадку проект рішення 
або питання для голосування надсилаються учасникам, які повинні у письмовій 
формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержан-
ня повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути про-
інформовані головою про прийняте рішення.

8.5. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на 
рік Головою Товариства чи директором Товариства. 

Загальні збори Учасників проводяться за місцем знаходження Товариства, 
або в іншому місці, призначеному органом, який скликав збори. Позачергові збо-
ри Учасників скликаються Головою Товариства, якщо того вимагають інтереси 
Товариства в цілому. Позачергові (надзвичайні) Загальні збори Учасників Това-
риства повинні також бути скликані за вимогою директора або ревізійної комісії. 
Учасники, які в сукупності володіють понад 10 % голосів, мають право вимагати 
скликання позачергових загальних зборів учасників з будь-якого приводу і в 
будь-який час, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів го-
лова не виконав вказану вимогу, вони мають право самі скликати загальні збори 
учасників. Про проведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники по-
відомляються шляхом надіслання їм рекомендованих листів - повідомлень із 
зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного або особисто 
під розписку. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до по-
чатку Загальних зборів Учасників Товариства. Будь-хто з учасників Товариства 
вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах Учасників за умови, що 
воно було ним поставлене не пізніш, як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше 
як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасників Товариства всім учасникам 
повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з 
порядком денним зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення 
можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на Загальних збо-
рах Учасників Товариства.

8.6. Голова Товариства є одночасно Головою Загальних зборів Учасників, 
якщо на самих зборах не буде обраний інший головуючий. Голова Товариства 
організовує ведення протоколу Загальних зборів Учасників Товариства. На ви-
могу Учасників повинні видаватися засвідчені витяги з протоколів Загальних збо-
рів Учасників Товариства.

8.7. Виконавчий орган Товариства:
8.7.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який одноособово здій-

снює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства, та обираєть-
ся (призначається) Загальними зборами Учасників Товариства безстроково. Ди-
ректор не може бути одночасно Головою Товариства чи Головою Загальних 
зборів учасників Товариства. Директор Товариства може бути звільнений із за-
йманої посади лише за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. 

8.7.2. Компетенція Директора Товариства щодо керівництва поточною діяль-
ністю Товариства визначається наступними застереженнями:

8.7.2.1. Директор керується в своїй діяльності цим Статутом, рішеннями За-
гальних зборів Учасників Товариства, внутрішніми документами Товариства, та 
чинним законодавством.

8.7.2.2. Директор підзвітний Загальним зборам Товариства та організує ви-
конання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учас-
ників Товариства.

проСпеКт емІСІЇ опцІонниХ СертифІКатІв
товариСтва З оБмеженою вІдповІдальнІСтю «риноК СІльСьКоГоСподарСьКоЇ продуКцІЇ «Шувар»
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8.7.2.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що на-
лежать до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори 
Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повнова-
жень, що належать їм, до компетенції Директора.

8.7.3. З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо 
компетенції, Директор:

8.7.3.1. Діє без довіреності від імені Товариства. Репрезентує Товариство в 
Україні та за кордоном в межах своїх повноважень.

8.7.3.2. Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, 
економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів 
Товариства.

8.7.3.3. Без довіреності від імені Товариства укладає правочини, договори, 
контракти у тому числі зовнішньоекономічні, підписує заяви, платіжні, фінансові 
та всі інші документи. Директор має право укладати будь-які правочини (догово-
ри, контракти тощо) на будь-яку суму без погодження та/або затвердження їх 
Загальними зборами учасників Товариства..

8.7.3.4. Затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяль-
ності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління 
Товариством.

8.7.3.5. В межах своїх повноважень видає працівникам Товариства та іншим 
особам доручення (довіреності) на укладення угод (договорів) та здійснення ін-
ших дій від імені Товариства.

8.7.3.6. Затверджує ціни на товари, продукцію і тарифи на послуги.
8.7.3.7. Вправі делегувати частину своїх повноважень своїм(-єму) 

заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням 
обмежень, встановлених Статутом Товариства.

8.7.3.8. Видає обов‘язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпо-
рядчі документи; веде листування відповідно до вимог законодавства.

8.7.3.9. Затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх 
виконання.

8.7.3.10. Відкриває рахунки Товариства в банківських установах та має право 
підпису в банку (на платіжних, фінансових та усіх інших документів). За наказом 
директора правом підпису банківських документів може наділятися його заступ-
ник або виконавчий директор і головний бухгалтер Товариства.

8.7.3.11. Підписує фінансові документи Товариства на правах першого підпису.
8.7.3.12. Приймає на роботу, переводить на іншу роботу і звільняє з роботи 

працівників Товариства, керівних працівників структурних підрозділів Товариства 
у межах своїх повноважень. 

8.7.3.13. Затверджує нормативні документи, що визначають відносини між 
структурними підрозділами Товариства

8.7.3.14. Затверджує фонд заробітної плати, штатний розпис і посадові окла-
ди співробітників, встановлює показники, розмір та строки преміювання в межах 
своїх повноважень.

8.7.3.15. Затверджує структуру та штатний розпис апарату управління Това-
риства, структурних підрозділів Товариства відповідно до своїх повноважень. 

8.7.3.16. Пред’являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, 
позовні заяви, скарги та заяви в апеляційному та касаційному порядку, в порядку 
нагляду тощо.

8.7.3.17. Розпоряджається кредитами, майном, грошовими коштами, іншими 
цінностями Товариства відповідно до вимог законодавства та Статуту Товари-
ства.

8.7.3.18. Приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів То-
вариства та виведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товари-
ства.

8.7.3.19. Приймає рішення про списання, ліквідацію основних засобів неза-
лежно від їх вартості. 

8.7.3.20. Наділяє структурні підрозділи Товариства основними засобами, обі-
говими коштами та іншими цінностями, необхідними для здійснення діяльності.

8.7.3.21. Застосовує дисциплінарні стягнення, приймає рішення про притяг-
нення до майнової відповідальності працівників Товариства, керівних та матері-
ально відповідальних працівників структурних підрозділів Товариства відповідно 
до своїх повноважень, вимог законодавства та цього Статуту.

8.7.3.22. Надає Державному реєстратору інформацію про зміни та доповне-
ння до Статуту Товариства.

8.7.3.23. Здійснює інші дії та наділяється повноваженнями відповідно до по-
ложень цього Статуту, рішень Загальних зборів, інших внутрішніх документів То-
вариства.

8.7.3.24. Директор Товариства формує та створює колегіальний орган управ-
ління Товариством – Раду директорів, який наділений дорадчими функціями. 
Кількісний та особовий склад Ради директорів затверджується наказом директо-
ра. Рада директорів має право вносити на розгляд директора пропозиції щодо 
покращення діяльності Товариства. Пропозиції Ради директорів затверджуються 
наказом директора. 

10.8. Ревізійна комісія:
8.8.1. Контроль за діяльністю директора здійснює ревізійна комісія, яка ство-

рюється загальними зборами учасників з їх числа в кількості 3 осіб. Члени реві-
зійної комісії можуть бути в будь-який момент відкликані (переобрані) загальними 
зборами учасників. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Строк по-
вноважень ревізійної комісії - 3 роки. 

8.8.2. До своєї діяльності ревізійна комісія може на договірних засадах залу-
чати відповідних спеціалістів або користуватися послугами аудиторських фірм.

8.8.3. Перевірка діяльності дирекції здійснюється ревізійною комісією за до-
рученням загальних зборів учасників, по власній ініціативі або на вимогу учасни-
ків.

8.8.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства 
надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і 
особистих пояснень. 

8.8.5.Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок за-
гальним зборам учасників Товариства.

8.8.6.Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах.
8.8.7.Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачерго-

вих загальних зборів учасників, якщо виникне загроза суттєвим інтересам Това-
риства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

8.8.8. У випадку, коли Товариство складається з двох та/або трьох учасників 
(один з яких є директором Товариства), замість ревізійної комісії може обиратись 
ревізор з числа учасників Товариства, якому надаються права та обов'язки реві-
зійної комісії Товариства.

1.7. предмет і мета діяльності емітента:
Витяг зі Статуту: 
Стаття II
мета, предмет та напрями діяльності товариства
2.1. Товариство створюється з метою підвищення ефективності галузі сіль-

ського господарства та поліпшення забезпечення населення сільськогосподар-
ською продукцією, здійснення підприємницької діяльності щодо впровадження 
нових прогресивних технологій у будівництві, форм організації виробництва, роз-
дрібної та оптової торгівлі, посередницької діяльності, покращення використання 
природних та інтелектуальних ресурсів, проведення експортно-імпортних та зо-
внішньоекономічних операцій, фінансової діяльності, операцій з фондовими цін-
ностями та іншої діяльності з метою вирішення економічних та соціальних про-
блем і одержання прибутку для його наступного розподілу між Учасниками.

2.2. Предметом (видами) діяльності Товариства є:
2.2.1. створення оптових ринків сільськогосподарської продукції;
2.2.2. аналізування собівартості товарів аграрного сектору ринку (сільськогос-

подарської продукції та продовольчих товарів);
2.2.3. аукціонний продаж товарів аграрного сектору ринку (сільськогосподар-

ської продукції та продовольчих товарів);
2.2.4. демонстрування товарів аграрного сектору ринку за допомогою 

комп’ютерних мереж, в тому числі сільськогосподарської продукції та продоволь-
чих товарів;

2.2.5. ділове дослідження аграрного ринку;
2.2.6. кваліфіковані консультації в керуванні справами;
2.2.7. допомога в керуванні справами в аграрному секторі ринку;
2.2.8. кваліфіковані консультації в комерційному або промисловому керуванні;
2.2.9. оцінювання товарів аграрного сектору ринку (сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів);
2.2.10. послуги щодо надавання допомоги при проведенні операцій або ви-

конанню функцій комерційних підприємств;
2.2.11. розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту 

продовольчих товарів та сільськогосподарських продуктів, товарів аграрного рин-
ку, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в місцях оптової 
та роздрібної торгівлі, магазинах, супермаркетах та універмагах, а також з веб-
сторінок в мережі Інтернет, на яких розміщена інформація щодо вищезазначених 
товарів;

2.2.12. сприяння продажеві (посередництво) товарів аграрного сектору ринку 
(сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів);

2.2.13. сприяння продажеві (посередництво) за допомогою комп’ютерних ме-
реж товарів аграрного сектору ринку (сільськогосподарської продукції та продо-
вольчих товарів);

2.2.14. формування інформації та ринкових цін;
2.2.15. оптова та роздрібна торгівля шкурами та шкірами;
2.2.16. послуги ветеринарного контролю за якістю та безпекою продукції;
2.2.17. послуги санітарно-епідеміологічного контролю за якістю та безпекою 

продукції; 
2.2.18. оптова торгівля фруктами та овочами, а також іншими продуктами хар-

чування;
2.2.19. організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу та здавання 

в оренду;
2.2.20. здавання в оренду власного нерухомого майна;
2.2.21. дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
2.2.22. роздрібна торгівля з лотків та на ринках;
2.2.23. перероблення та консервування картоплі;
2.2.24. створення та організація профільних, універсальних, комерційних та 

комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних 
форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження Товариства та за 
іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України, включаючи кон-
сигнацію, торгівлю по каталогах, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в 
кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;

2.2.25. купівля та продаж сільськогосподарської продукції та товарів народно-
го споживання у населення та організацій;

2.2.26. створення та утримання кафе, барів, ресторанів та інших підприємств 
громадського харчування;

2.2.27. виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів;
2.2.28. проектування будівництва, будівництво та ремонт житлових, нежитло-

вих та промислових приміщень (оптових ринків сільськогосподарської продукції), 
автомобільних шляхів. Виконання будівельних, ремонтно-будівельних, реставра-
ційних, монтажних, пусконалагоджувальних, а також художньо-оформлювальних 
робіт;

2.2.29. розробка, виробництво та реалізація будівельно-монтажного облад-
нання, пристосувань, інструментів в галузі будівництва;

2.2.30. архітектурні послуги, складання проектно-кошторисної документації, 
проектні роботи, проектно-дослідницькі роботи;

2.2.31. створення, придбання та експлуатація нерухомості, а саме:
 виробничих, адміністративних та складських приміщень;
 житлових будинків, квартир, приватних котеджів;
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 туристичних комплексів, готелів, мотелів, кемпінгів та інше;
 стоянок для транспортних засобів.
з наступним наданням їх в оренду, продажем та використанням на інших умо-

вах;
2.2.32. виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у буді-

вельній та ремонтно-будівельній діяльності;
2.2.33. інжинірингові роботи і послуги в будівництві: функції генерального роз-

робника, підрядника, обстеження будівель, споруд і мереж. 
2.2.34. розробка спеціальних розділів проектів:
2. містобудівне обґрунтування;
3. оцінка впливу на навколишнє середовище;
4. водогосподарські розрахунки та баланси;
5. проектування організації будівництва;
6. кошторисні розрахунки;
2.2.35. виконання будівельно-монтажних робіт на житлових об’єктах, об'єктах 

енергетики, промисловості та інших галузей господарства;
2.2.36. оптова, роздрібна комісійна, комерційна та аукціонна торгівля товара-

ми промислово-технічного призначення, продовольчими і непродовольчими то-
варами, алкогольними напоями та тютюновими виробами, сільськогосподар-
ською продукцією, рибопродуктами;

2.2.37. створення та утримання кафе, барів, ресторанів та інших підприємств 
громадського харчування;

2.2.38. надання юридичних послуг та здійснення юридичної практики;
2.2.39. надання робіт на контрактній основі фізичним особам України з іно-

земними суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її 
межами;

2.2.40. надання робіт іноземним фізичним особам на контрактній основі з 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, як на території України, так і за її 
межами;

2.2.41. операції з нерухомістю, у тому числі посередницькі (ріелторські по-
слуги);

2.2.42. виконання представницьких функцій і конкретних доручень підпри-
ємств, організацій та приватних осіб;

2.2.43. організація готельної справи;
2.2.44. надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та 

інших консультацій, маркетингу та реклами;
2.2.45. торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
2.2.46. організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і 

конференцій, фестивалів, концертів;
2.2.47. створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної 

техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного 
та закордонного виробництва з їх наступною реалізацією, оптова та роздрібна 
торгівля пальним;

2.2.48. надання маркетингових, консультативних (консультаційних), інформа-
ційних, посередницьких послуг;

2.2.49. надання транспортних послуг громадянам, підприємствам, установам 
та організаціям;

2.2.50. надання транспортно-експедиційних послуг;
2.2.51. внутрішні та міжнародні доставки та перевезення вантажів та пасажи-

рів морським, автомобільнім, повітряним, річковим, залізничним транспортом;
2.2.52. оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;
2.2.53. укладання інвестиційних договорів на будівництво житла та інших 

об'єктів, виконання будівельних, ремонтних реставраційних, оздоблювальних, 
монтажних, пусконалагоджувальних робіт на замовлення фізичних і юридичних 
осіб;

2.2.54. виконання науково-дослідних, експерементально-конструкторських і 
проектних робіт в різних галузях господарської діяльності, виконання проектних і 
пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії, діяльність по впрова-
дженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;

2.2.55. виготовлення та реалізація меблів;
2.2.56. виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного 

обладнання;
2.2.57. реалізація виробів та послуг власного виробництва;
2.2.58. впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навко-

лишнього середовища;
2.2.59. впровадження винаходів, «НОУ-ХАУ» у масове виробництво;
2.2.60. здійснення художніх робіт;
2.2.61. розробка різноманітної проектно-вишукувальної, конструкторської та 

технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налаго-
джувальних та ремонтних робіт;

2.2.62. організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, 
установами з питань виробництва та реалізації продукції;

2.2.63. діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
2.2.64. організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяль-

ний туризм);
2.2.65. організація туризму й відпочинку в Україні та за її межами;
2.2.66. організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні 

(міжнародний туризм);
2.2.67. організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні 

(внутрішній туризм);
2.2.68. організація туристичних подорожей за межі України (зарубіжний туризм);
2.2.69. екскурсійна діяльність;
2.2.70. організація навчання спеціалістів та працівників на території України 

та за її межами;
2.2.71. консультації з усіх питань, що стосуються навчання і працевлаштуван-

ня за межами України;
2.2.72. надання посередницьких послуг, що пов'язані з туристичною діяльністю;
2.2.73. надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоеко-

номічних зв'язків;
2.2.74. розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами 

проектів і комерційних ініціатив;
2.2.75. сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
2.2.76. створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
2.2.77. організація підприємств лізингового типу;
2.2.78. товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на 

формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та 
іноземними суб'єктами господарської діяльності;

2.2.79. посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар 
не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, 
договорів-доручень та інших), здійснюються без обмежень;

2.2.80. інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
2.3. Діяльність, яка за законодавством України підлягає ліцензуванню, патен-

туванню чи сертифікації проводиться Товариством лише після одержання відпо-
відної ліцензії, дозволу, сертифікату чи патенту.

1.8. розмір Статутного капіталу емітента: станом на 26.12.2016р. становить  
31 000,00 (Тридцять одна тисяча) грн. Статутний капітал сплачено повністю.

1.9. розмір власного капіталу емітента: станом на 30.09.2016 р. складав  
22 722 000,00 (Двадцять два мільйони сімсот двадцять дві тисячі) гривень 00 копійок.

1.10. Чисельність штатних працівників емітента: станом на 30.09.2016 р. 
складає 106 (сто шість) чоловік.

1.11. відомості про посадових осіб емітента:

прізвище, ім'я 
та по-батькові

посада в 
емітента

посада за основним 
місцем роботи

посада за попередніми місцями 
роботи за останні п’ять років

рік 
народ-
ження

освіта Кваліфіка-
ція

Загальний 
виробничий 
стаж, років

Стаж роботи 
на даній 

посаді, років
Плотиця Iгор 
Iванович Директор Директор ТзОВ «РСП 

«Шувар» Директор ТзОВ «РСП «Шувар» 1972 повна 
вища юрист 20 5 років 

Клюк Зоряна 
Романiвна

Головний 
бухгалтер

Гол.бух.
ТзОВ «РСП «Шувар»

Гол.бух.
ТзОВ «РСП «Шувар» 1978 повна 

вища математик 12 6 років

Данилюк 
Микола Iванович

Голова ревізійної 
комісії

Заст.дир-ра з фінансів 
ТзОВ «РСП «Шувар»

Заст.дир-ра з фінансів ТзОВ «Шувар» 
до 01.09.2014 р; заст.дир-ра з 
фінансів ТзОВ «РСП «Шувар»

1967 повна 
вища економiст 27 4 роки 

1.12. Інформація про можливі фактори ризику в господарській діяльнос-
ті емітента:

• Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках.
• Політичні ризики.
• Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та митній сфері.
• Форс-мажорні обставини.
• Рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади.
1.13. протягом існування емітента справ про банкрутство не порушува-

лось.
1.14. можливі фактори ризику при інвестуванні в опціонні сертифікати 

емітента.
Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках. 

Політичні ризики. Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та 
митній сфері. Форс-мажорні обставини. Рейдерське захоплення, або неправо-
мірні дії органів влади.

1.15. перспективи діяльності емітента на поточний та наступні два 
роки.

Основним напрямом діяльності Емітента на поточний та наступні два роки є 
забезпечення діяльності та обслуговування ринку «Шувар». На сьогоднішній 

день ринок «Шувар» один з найбільших ринків міста Львова. Крім цього, протягом 
наступних років основна увага в діяльності емітента буде спрямована на реаліза-
цію маркетингової стратегії щодо покращення функціонування наявної комерцій-
ної нерухомості, збільшення рентабельності, отримання додаткових надходжень 
власних коштів від надання в оренду торгових площ та супутних послуг.

1.16. дані про зареєстровані раніше випуски цінних паперів, у тому числі 
опціонних сертифікатів.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської 
продукції «Шувар» здійснено наступні випуски цінних паперів:

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 50 000 штук, на загальну номінальну вартість 50 000 000,00 грн., про що 
видано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
№ 20/2/11 , дата реєстрації випуску 01.02.2011 року 

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 25 000 штук, на загальну номінальну вартість 25 000 000,00 грн., про що 
видано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
№ 21/2/11 , дата реєстрації випуску 01.02.2011 року 

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 5 000 штук, на загальну номінальну вартість 25 000 000,00 грн., про що ви-
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дано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 22/2/11 , 
дата реєстрації випуску 01.02.2011 року 

- Опціонні сертифікати на купівлю з поставкою базового активу, серія А, в 
кількості 2440 штук, загальна ціна опціонних сертифікатів 12200,00 грн., про що 
видано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № ОСП-
67/1.2011, дата реєстрації 13.10.2011. 

- Опціонні сертифікати на купівлю з поставкою базового активу, серія Б, в 
кількості 3088 штук, загальна ціна опціонних сертифікатів 15440,00 грн., про що 
видано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № ОСП-
68/1.2011, дата реєстрації 13.10.2011. 

1.17. фінансова звітність емітента:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016 р. Форма №1 Код за 

ДКУД 1801001, тис. Грн.

актив
Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 92 103
 первiсна вартiсть 1001 190 214
 накопичена амортизація 1002 (98) (111)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 376 10 523
Основні засоби 1010 26 872 29 433
 первiсна вартiсть 1011 37 752 42 570
 знос 1012 (10 880) (13 137)
Інвестиційна нерухомість 1015 124 546 124 110
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 153 613 158 311
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (29 067) (34 201)
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 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 13 795 25 316
Відстрочені податкові активи 1045 403 403
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих 
страхових резервних фондах 1065 - -

Iншi необоротнi активи 1090 - -
усього за роздiлом I 1095 171 084 189 888
II. оборотні активи
Запаси 1100 3 704 2 885
 Виробничi запаси 1101 773 2 689
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукцiя 1103 2 910 4
 Товари 1104 21 192
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 1 527 4 392

Дебіторська заборгованість за розрахунка-
ми:
за виданими авансами

1130 1 047 5 506

 з бюджетом 1135 1 187 13
 у тому числі з податку на прибуток 1136 1 187 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх
розрахунків

1145 - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 1155 19 750 18 612

Поточні фінансові інвестиції 1160 58 163 38 652
Гроші та їх еквіваленти 1165 537 729
 Готівка 1166 5 37
 Рахунки в банках 1167 532 692
Витрати майбутніх періодів 1170 11 42
Частка перестраховика у страхових 
резервах 1180 - -

 у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -

 резервах збитків або резервах належних ви-
плат 1182 - -

 резервах незароблених премій 1183 - -
 інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 2 886 2 920
усього за роздiлом II 1195 88 812 73 751
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200 194 194

Баланс 1300 260 090 263 833

пасив
Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 31
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 8 8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 12 410 22 683

Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Інші резерви 1435 - -
усього за роздiлом I 1495 12 449 22 722
II. довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 25 833 17 887
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 110 396 106 306
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 136 229 124 193
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 379 649
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 1610 15 818 15 818
 товари, роботи, послуги 1615 6 908 3 670
 розрахунками з бюджетом 1620 1 433 2 796
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - 583
 розрахунками зі страхування 1625 165 125
 розрахунками з оплати праці 1630 489 528
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 - 510

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640 448 800

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 1 090 1 090
Доходи майбутніх періодів 1665 78 202 74 736
Відстрочені комісійні доходи від перестрахо-
виків 1670 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 6 480 16 196
усього за роздiлом ІII 1695 111 412 116 918
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротни-
ми активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 - -

Баланс 1900 260 090 263 833
Керівник Плотиця І.І.          Головний бухгалтер Клюк З.Р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 
2016 р. Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗультати

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний
період

За 
аналогіч-
нийперіод
Попере-

днього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 2000 77 779 57 740

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
 Премії підписані, валова сума 2011 - -
 Премії, передані у перестрахування 2012 - -
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 Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
 Зміна частки перестраховиків у резерві незаробле-
них премій 2014 - -

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 2050 (32 630) (23 671)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
валовий :
 прибуток 2090 45 149 34 069
 збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих 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 552 409
 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 - -

 Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
с/г продукції 2122 - -

 Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 (8 333) (9 163)
Витрати на збут 2150 (2 633) (3 401)
Інші операційні витрати 2180 (6 413) (7 305)
 Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2181 - -

 Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -
фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 28 322 14 609
 збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 49 84
Інші доходи 2240 24 493 6 242
 Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (4 595) (5 967)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (31 417) (4 576)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 - -

фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 16 852 10 392
 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (3 033) -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 13 819 10 392
 збиток 2355 - -

II. СуКупний доХІд

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогіч-
ний період 
Попере-

днього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13 819 10 392

III. елементи операцІйниХ витрат

Найменування показника Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період
Попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 2 205 1 762
Витрати на оплату праці 2505 8 184 7 015
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 771 2 482
Амортизація 2515 7 404 7 046
Інші операційні витрати 2520 28 437 16 664
разом 2550 48 001 34 969

IV. роЗраХуноК поКаЗниКІв приБутКовоСтІ аКцІй

Назва статті Код 
рядка

За 
звіт-
ний

період

За аналогічний 
період

Попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -

Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник  Плотиця І.І.              Головний бухгалтер Клюк З.Р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р. 

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

актив
Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 67 77
 первiсна вартiсть 1001 78 134
 накопичена амортизація 1002 (11) (57)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 410 384
Основні засоби 1010 27 385 28 966
 первiсна вартiсть 1011 29 478 33 488
 знос 1012 (2 093) (4 522)
Інвестиційна нерухомість 1015 138 186 132 939
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 147 129 148 519
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (8 943) (15 580)
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 - 123

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 32 547 30 748
Відстрочені податкові активи 1045 838 754
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 - -

Iншi необоротнi активи 1090 - -
усього за роздiлом I 1095 202 433 193 991
II. оборотні активи
Запаси 1100 341 2 644
 Виробничi запаси 1101 339 241
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукцiя 1103 - -
 Товари 1104 2 2 403
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 11 688 6 345

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 1 738 27 511

 з бюджетом 1135 351 121
 у тому числі з податку на прибуток 1136 351 121
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх
розрахунків

1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 542 1 734
Поточні фінансові інвестиції 1160 28 464 46 572
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 192 1 253
 Готівка 1166 88 45
 Рахунки в банках 1167 5 104 1 208
Витрати майбутніх періодів 1170 41 119
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
 у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -

 резервах збитків або резервах належних 
виплат 1182 - -

 резервах незароблених премій 1183 - -
 інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 4 605 4 096
усього за роздiлом II 1195 52 962 90 395
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 255 395 284 386

пасив
Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №33, 17 лютого 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

40

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 31
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 8 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 817 8 341
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Інші резерви 1435 - -
усього за роздiлом I 1495 3 856 8 380
II. довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 53 912 46 563
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 82 774 120 468
Довгострокові забезпечення 1520 - 38
 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 136 686 167 069
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 1610 12 395 13 824
 товари, роботи, послуги 1615 6 934 5 032
 розрахунками з бюджетом 1620 886 222
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
 розрахунками зі страхування 1625 261 211
 розрахунками з оплати праці 1630 484 458
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 398 1 084
Доходи майбутніх періодів 1665 92 058 87 446
Відстрочені комісійні доходи від перестрахо-
виків 1670 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 1 437 660
усього за роздiлом ІII 1695 114 853 108 937
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 255 395 284 386

Керівник Плотиця І.І.             Головний бухгалтер Клюк З.Р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2013 р. Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗультати

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звіт-
ний

період

За аналогіч-
ний період

Попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) 2000 72 007 51 806

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 (45 335) (15 531)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
валовий :
 прибуток 2090 26 672 36 275
 збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих 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 780 341
 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -

 Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -

Адміністративні витрати 2130 (9 799) (31 350)
Витрати на збут 2150 (3 485) (489)
Інші операційні витрати 2180 (2 078) (549)
 Витрати від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю 2181 - -

 Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -
фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 12 090 4 228
 збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 187 2 846
Інші доходи 2240 4 796 9 387
 Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (11 118) (13 224)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (373) (5 609)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 5 582 -
 збиток 2295 - (2 372)
Витрати (дохід) з податку на 
прибуток 2300 (1 058) -

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 4 524 -
 збиток 2355 - (2 372)

II. СуКупний доХІд

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

За 
звіт-
ний

період

За аналогічний 
період

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 4 524 (2 372)

III. елементи операцІйниХ витрат

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

За звітний
період

За аналогічний 
період

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 749 5 263
Витрати на оплату праці 2505 8 139 9 348
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 935 3 358
Амортизація 2515 9 112 7 966
Інші операційні витрати 2520 20 459 21 984
разом 2550 41 394 47 919

IV. роЗраХуноК поКаЗниКІв приБутКовоСтІ аКцІй

Назва статті 
Код 
ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
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Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник  Плотиця І.І.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р. Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
I. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
 Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 83 723 50 974
 Повернення податків і зборів 3005 - -
 у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
 Цільового фінансування 3010 74 12 045
 Надходження від отримання субсидій, 
дотацій 3011 - -

Надходження авансів від покупців і 
замовників 3015 - -

Надходження від повернення авансів 3020 313 2 593
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 18 609 134
Витрачання на оплату:
 Товарів (робіт, послуг) 3100 (46 228) (26 693)
 Праці 3105 (6 732) (7 543)
 Відрахувань на соціальні заходи 3110 (3 242) (3 593)
 Зобов’язань із податків і зборів 3115 (5 288) (4 141)
 Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на прибуток 3116 (747) (1 095)

 Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 (3 268) (1 657)

 Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 (1 273) (1 388)

Витрачання на оплату авансів 3135 - -
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (327) (16)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - -
Витрачання на оплату зобов'язаннь за 
страховими контрактами 3150 - -

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 - -

Інші витрачання 3190 (18 590) (6 838)
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 22 312 16 922

 ІІ. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій 3200 41 506 38 819
 необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 187 -
 дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 (45 067) (31 691)
 необоротних активів 3260 (2 424) (9 119)
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 - -
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 - -

Інші платежі 3290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 (5 798) (1 991)

III. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
 Власного капіталу 3300 - -
 Отримання позик 3305 - 105 855
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - 2 923
Витрачання на:
 Викуп власних акцій 3345 - -
 Погашення позик 3350 (9 378) (144 940)
 Сплату дивідендів 3355 - -
Витрачання на сплату відсотків 3360 (11 091) -
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 - (14 226)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (20 469) (50 388)
Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400 (3 955) (35 457)

Залишок коштів на початок року 3405 5 192 40 656
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 16 (7)

Залишок коштів на кінець року 3415 1 253 5 192
Керівник Плотиця І.І.

Звіт про власний капітал за 2013 р. Форма №4                                                            Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Зареєст 
рований 

(пайовий) 
капітал

Капітал 
у  

дооцін-
ках

додатко 
вий 

капітал

резерв 
ний  

капітал

нерозподі-лений 
прибуток 

(непокри тий 
збиток)

неоплаче-
ний 

капітал

вилуче 
ний 

капітал
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 31 - - 8 3 817 - - 3 856
Коригування :
 Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
 Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
 Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 31 - - 8 3 817 - - 3 856
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 4 524 - - 4 524
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
 Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних 
підприємств 4114 - - - - - - - -

 Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
розподіл прибутку :
 Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
 Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно  до за-
конодавства 4215 - - - - - - - -

 Сума чистого прибутку на створення спеціальних  (цільових) 
фондів 4220 - - - - - - - -

 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
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 Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
 Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому 
підприємстві 4291 - - - - - - - -

разом змін в капіталі 4295 - - - - 4 524 - - 4 524
Залишок на кінець року 4300 31 - - 8 8 341 - - 8 380

Керівник  Плотиця І.І.      Головний бухгалтер  Клюк З.Р.
ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності за 2013 р. Форма N 5 Код за ДКУД1801008, тис. грн.

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів
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 за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної  
(переоці-

неної) 
вартості

накопиче-
ної 

амортиза-
ції

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первіс-
ної  

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
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 комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об'єкти промислової 
власності 040 - - - - - - - - - - - - -

Авторське право та суміжні з 
ними права 050 - - - - - - - - - - - - -

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 78 11 56 - - - - 46 - - - 134 57
Разом 080 78 11 56 - - - - 46 - - - 134 57
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) -

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

II. основні засоби

Групи основних засобів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

На-
ді-

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за 
рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року у тому числі

первіс-
на 

(пере-
оціне- 

на) 
вар-
тість

знос

пер-
вісної 
(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зно-
су

пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос

Нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

 
пер-

вісної 
(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зно-
су

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в
оперативну 

оренду
первіс-

на 
(пере-
оціне-

на) 
вартість

знос

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 3 732 - - - - - - - - - - 3 732 - - - - -
Інвестиційна нерухомість 105 147 129 8 943 - - - - - 6 637 - 1 390 - 148 519 15 580 - - 148 519 15 580
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 23 140 1 236 3 075 - - - - 1 705 - 447 - 26 662 2 941 - - - -

Машини та 
обладнання 130 1 049 172 213 - - - - 240 - 10 - 1 272 412 - - - -

Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 1 141 273 56 - - - - 289 - - - 1 197 562 - - - -

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні 
насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інші основні засоби 180 - - 9 - - - - - - - - 9 - - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 416 412 200 - - - - 195 - - - 616 607 - - - -

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети про- кату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні  
активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Разом 260 176 607 11 036 3 553 - - - - 9 066 - 1 847 - 182 007 20 102 - - 148 519 15 580

З рядка 260 графа 14
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмежен-
ня права власності (261) -
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вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 148 519
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) (263) 4 139

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 410
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

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) 15 580
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець 

року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 56 305
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2 126 75
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 300 186 4

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 56 -
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 2 424 384

З рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 1 390
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. фінансові інвестиції 

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

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 - - -
дочірні підприємства 360 123 123 -
спільну діяльність 370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - -
акції 390 - - -
облігації 400 50 - 46 572
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 173 123 46 572

З рядка 1035 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) 123
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) 46 572
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. доходи і витрати

Найменування показника Код 
рядка

До-
ходи Витрати

1 2 3 4
а. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 - -

Операційна курсова різниця 450 753 713
Реалізація інших оборотних активів 460 - -
Штрафи, пені, неустойки 470 - 3
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- 
культурного призначення 480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 27 1 362
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 578
 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 111 118
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 187 -
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 173 173
Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 4 612 Х
Списання необоротних активів 620 Х -
Інші доходи і витрати 630 11 200

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією 
(товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 
контрактами з пов'язаними сторонами (632) -

З рядків 540-560 
графа 4 Фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код 
рядка На кінець року

1 2 3
Готівка 640 45
Поточний рахунок банку 650 79
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 1 129
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 1 253

З рядка 1090 графа 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

Грошові кошти, викорис-
тання яких обмежено (691) 1 129

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за 
звітний рік Викорис-

тано у 
звітному 

році

Сторновано 
невикорис-
тану суму у 

звітному 
році

Сума очікуваного 
відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці забезпечення

Зали-
шок на 
кінець 
року

нарахова-
но 

(створено)

додатко-
ві 

відраху-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 398 686 - - - - 1 084
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 775 128 578 - 23 - - 683
Разом 780 526 1 264 - 23 - - 1 767

VIII. Запаси

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Балансо-
ва 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої 
вартості 

реалізації*

уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 105 - -

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 810 - - -

Паливо 820 5 - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 58 - -
Запасні частини 850 36 - -
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 - - -
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Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 37 - -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 2 403 - -
Разом 920 2 644 - -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою 
вартістю реалізації (921) -

переданих у переробку (922) -
оформлених в заставу (923) -
переданих на комісію (924) 2 128

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) -
З рядка 1200 графа 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

Запаси, призначені для 
продажу (926) -

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

IX. дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Всього на 
кінець 
року

в т. ч. за строками непогашення
до 12 

місяців
від 12 до 

18  місяців
від 18 до 

36  місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 940 6 345 6 345 - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 950 1 734 1 734 - -

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 53
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 незаверше-
ними будівельними контрактами 1160 -

XII. податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 977
Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 1220 838

 на кінець звітного року 1225 754
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року 1230 -

 на кінець звітного року 1235 -
Включено до звіту про фінансові результати - усього 1240 1 058

у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1241 977

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів 1242 84

 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 -

податкові різниці

Групи податкових різниць

Вплив постійних 
податкових 
різниць на

Вплив тимчасових 
податкових різниць 

на
збіль-
шення
(змен-
шення)
доходу
(+, -)

збіль-
шення 
(змен-
шення) 
витрат 
(+, -)

збіль-
шення
(змен-
шення)
доходу
(+, -)

збільшен-
ня 

(зменшен-
ня) витрат 

(+, -)

1 2 3 4 5
Податкові різниці щодо доходу (виручки) 
від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

- Х - Х

Податкові різниці щодо інших операцій-
них доходів - Х - Х

Податкові різниці щодо інших доходів - Х - Х
Податкові різниці щодо собівартості реалі-
зованої продукції (товарів, робіт, послуг) Х - Х -

Податкові різниці щодо інших операцій-
них витрат Х - Х -

Податкові різниці щодо інших витрат Х - Х -
разом - - - -

узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)

Назва статті За звітний
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3
Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування - -

Результат впливу постійних і тимчасових 
податкових різниць - -

Податковий прибуток (збиток) - -

XIII. використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 9 112
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 -

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 
нарахова-
но аморти-
зації за рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності 

залишок на 
кінець року зали-

шок на 
поча-
ток 

року 

надій-
шло за 

рік 

зміни 
вар-
тості 
за рік 

вибуло 
за рік

зали-
шок 
на 
кі-

нець 
року 

первіс-
на 

вар-
тість

накопи
чена 
амор

тизація

первіс-
на 

вар-
тість

накопи
чена 
амор

тизація 

пер-
вісна 
вар-
тість 

накопи
чена 
амор

тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
довгострокові біологічні 
активи - усього 1410 - - - - - - - - - - - - - - -

в тому числі: 
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні 
активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -

поточні біологічні активи 
- усього 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

в тому числі: 
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - -
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біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 
(крім тварин на вирощуван-
ні 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 
рядка

Вартість 
первісно-

го 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворен-

нями

Результат від 
первісного визнання Уцін-

ка

Вируч-
ка від 
реалі-
зації

Собівар-
тість 

реаліза-
ції 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реаліза-
ції 

первісного 
визнання та 

реалізаці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
продукція та додаткові біологічні активи рослинни-
цтва - усього 

1500 - - - - - - - - -

 у тому числі: 
зернові і зернобобові 1510 - - - - - - - - -
 з них:
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 рослинництва 1519 - - - - - - - - -
продукція та додаткові біологічні активи тваринни-
цтва - 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 тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -

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

1540 - - - - - - - - -

Керівник Плотиця І.І.      Гол.бухгалтер Клюк З.Р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р. Форма №1 Код 

за ДКУД 1801001, тис. Грн.

актив
Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 77 27
 первiсна вартiсть 1001 134 142
 накопичена амортизація 1002 (57) (115)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 384 2 466
Основні засоби 1010 28 966 26 278
 первiсна вартiсть 1011 33 488 34 554
 знос 1012 (4 522) (8 276)
Інвестиційна нерухомість 1015 132 939 127 974
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 148 519 150 284
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (15 580) (22 310)
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 123 123

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 30 748 32 781
Відстрочені податкові активи 1045 754 -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 - -

Iншi необоротнi активи 1090 - -

усього за роздiлом I 1095 193 991 189 649
II. оборотні активи
Запаси 1100 2 644 447
 Виробничi запаси 1101 241 408
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукцiя 1103 - -
 Товари 1104 2 403 39
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 6 345 4 116

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 27 511 2 516

 з бюджетом 1135 121 -
 у тому числі з податку на прибуток 1136 121 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 734 10 604
Поточні фінансові інвестиції 1160 46 572 61 624
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 253 895
 Готівка 1166 45 14
 Рахунки в банках 1167 1 208 881
Витрати майбутніх періодів 1170 119 117
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
 у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
 резервах незароблених премій 1183 - -
 інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 4 096 3 666
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усього за роздiлом II 1195 90 395 83 985
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200 - 191

Баланс 1300 284 386 273 825

пасив
Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 31
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 8 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 341 11 402
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Інші резерви 1435 - -
усього за роздiлом I 1495 8 380 11 441
II. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 46 563 36 198
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 120 468 117 344
Довгострокові забезпечення 1520 38 -
 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 167 069 153 542
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 1610 13 824 13 824
 товари, роботи, послуги 1615 5 032 5 000
 розрахунками з бюджетом 1620 222 1 118
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - 257
 розрахунками зі страхування 1625 211 258
 розрахунками з оплати праці 1630 458 432
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640 - 152

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 1 084 1 084
Доходи майбутніх періодів 1665 87 446 82 824
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 660 4 150
усього за роздiлом ІII 1695 108 937 108 842
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пен-
сійного фонду 1800 - -

Баланс 1900 284 386 273 825

Керівник   Плотиця І.І.      Головний бухгалтер Клюк З.Р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р. Форма 

№2, Код за ДКУД, 1801003
I. фІнанСовІ реЗультати

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 2000 67 361 72 007

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 незаробле-
них премій 2014 - -

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 2050 (38 139) (45 335)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
валовий :
 прибуток 2090 29 222 26 672
 збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих 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 561 780
 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 - -

 Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
с/г продукції 2122 - -

 Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 (8 750) (9 799)
Витрати на збут 2150 (3 225) (3 485)
Інші операційні витрати 2180 (805) (2 078)
 Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2181 - -

 Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -
фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 17 003 12 090
 збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 155 187
Інші доходи 2240 21 827 4 796
 Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (9 614) (11 118)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (19 354) (373)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 - -

фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 10 017 5 582
 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1 946) (1 058)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 8 071 4 524
 збиток 2355 - -

II. СуКупний доХІд

Найменування показника 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 оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 8 071 4 524

III. елементи операцІйниХ витрат

Найменування показника Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
Попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 1 053 749
Витрати на оплату праці 2505 8 879 8 139
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 049 2 935
Амортизація 2515 10 547 9 112
Інші операційні витрати 2520 19 987 20 459
разом 2550 43 515 41 394

IV. роЗраХуноК поКаЗниКІв приБутКовоСтІ аКцІй

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період

попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 2605 - -



№33, 17 лютого 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

47

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник Плотиця І.І.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р. Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
I. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
 Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 78 157 83 723
 Повернення податків і зборів 3005 - -
 у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
 Цільового фінансування 3010 99 74
 Надходження від отримання субсидій, 
дотацій 3011 - -

Надходження авансів від покупців і 
замовників 3015 - -

Надходження від повернення авансів 3020 2 752 313
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 30 107 18 609
Витрачання на оплату:
 Товарів (робіт, послуг) 3100 (34 462) (46 228)
 Праці 3105 (7 245) (6 732)
 Відрахувань на соціальні заходи 3110 (3 401) (3 242)
 Зобов’язань із податків і зборів 3115 (8 506) (5 288)
 Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на прибуток 3116 (1 567) (747)

 Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 (5 463) (3 268)

 Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 (1 402) (1 273)

Витрачання на оплату авансів 3135 - -
Витрачання на оплату повернення 
авансів 3140 (9) (327)

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - -
Витрачання на оплату зобов'язаннь за 
страховими контрактами 3150 - -

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 - -

Інші витрачання 3190 (40 458) (18 590)

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 17 034 22 312

 ІІ. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій 3200 15 683 41 506
 необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 155 187
 дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 (4 428) (45 067)
 необоротних активів 3260 (4 929) (2 424)
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 - -
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої
господарської одиниці

3280 - -

Інші платежі 3290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 6 481 (5 798)

III. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
 Власного капіталу 3300 - -
 Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
 Викуп власних акцій 3345 - -
 Погашення позик 3350 (10 365) (9 378)
 Сплату дивідендів 3355 (4 076) -
Витрачання на сплату відсотків 3360 (9 549) (11 091)
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 (23 990) (20 469)

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400 (475) (3 955)

Залишок коштів на початок року 3405 1 253 5 192
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 117 16

Залишок коштів на кінець року 3415 895 1 253

Керівник Плотиця І.І.

Звіт про власний капітал за 2014 р.                                                 Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал 
у  

дооцін-
ках

додат-
ковий 

капітал

резерв-
ний  

капітал

нерозподі-
лений 

прибуток 
(непокритий 

збиток)

неопла-
чений 

капітал

вилуче-
ний 

капітал
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 31 - - 8 8 341 - - 8 380
Коригування :
 Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
 Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
 Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 31 - - 8 8 341 - - 8 380
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 8 071 - - 8 071
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
 Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних 
підприємств 4114 - - - - - - - -

 Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
розподіл прибутку :
 Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - (4 260) - - (4 260)
 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
 Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
 Сума чистого прибутку, належна  до бюджету відповідно  до 
законодавства 4215 - - - - - - - -
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 Сума чистого прибутку на  створення спеціальних  (цільових) 
фондів 4220 - - - - - - - -

 Сума чистого прибутку на  матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
 Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
 Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - (750) - - (750)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому 
підприємстві 4291 - - - - - - - -

разом змін в капіталі 4295 - - - - 3 061 - - 3 061
Залишок на кінець року 4300 31 - - 8 11 402 - - 11 441

Керівник Плотиця І.І.          Головний бухгалтер Клюк З.Р.
примІтКи до річної фінансової звітності за 2014 р. Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 Одиниця виміру: тис. грн.

I. нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів
Код 
ряд-
ка

Залишок на початок 
року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к  Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-)
Вибуло за рік Нара-

хова-
но 

амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопиче-
на 

амортиза-
ція

первісної  
(переоці-

неної) 
вартості

накопиче-
ної 

амортиза-
ції

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопиче-
на 

аморти-
зація

первісної  
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природни-
ми ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -

Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об'єкти промислової 
власності 040 - - - - - - - - - - - - -

Авторське право та суміжні з 
ними права 050 - - - - - - - - - - - - -

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні 
активи 070 134 57 8 - - - - 58 - - - 142 115

Разом 080 134 57 8 - - - - 58 - - - 142 115
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) -

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

II. основні засоби

Групи основних засобів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

На-
ді-

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за 
рік Втрати 

від 
змен

шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року у тому числі

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос

первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос

Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

 
первіс-

ної 
(пере-
оціне-
ної) 

вартості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вартість

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 3 732 - - - - - - - - - - 3 732 - - - - -
Інвестиційна нерухо-
мість 105 148 519 15 580 1 765 - - - - 6 730 - - - 150 284 22 310 - - - -

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та 
передавальні 
пристрої

120 26 661 2 941 189 - - - - 2 861 - - - 26 850 5 802 - - - -

Машини та обладнання 130 1 272 409 206 - - 8 5 266 - - - 1 470 670 - - - -
Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 1 197 564 106 - - - - 296 - - - 1 303 860 - - - -

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 9 - 248 - - - - 6 - - - 257 6 - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 617 608 325 - - - - 330 - - - 942 938 - - - -

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети про- кату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні 
матеріальні  активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Разом 260 182 007 20 102 2 839 - - 8 5 10 489 - - - 184 838 30 586 - - - -
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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) 150 284
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 407
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 965
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 3
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

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) -
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець 

року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 1 838 2 144
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2 734 282
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 300 368 39

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 9 1
Придбання (вирощування) довгострокових біологіч-
них активів 320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 4 949 2 466

З рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 1 297
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. фінансові інвестиції 

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

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 - - -
дочірні підприємства 360 - 123 -
спільну діяльність 370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 380 - - -

акції 390 - - -
облігації 400 32 596 - 61 624
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 32 596 123 61 624

З рядка 1035 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (424) 61 624
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. доходи і витрати

Найменування показника Код 
рядка

Дохо-
ди

Витра-
ти

1 2 3 4
а. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 464 251
Реалізація інших оборотних активів 460 - -
Штрафи, пені, неустойки 470 - 93
Утримання об'єктів житлово-комунального і 
соціально- культурного призначення 480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 97 461
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 10

 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 9 571
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 155 43
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 17 205 17 310
Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - 235
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 4 622 Х
Списання необоротних активів 620 Х -
Інші доходи і витрати 630 - 1 809

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією 
(товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 
контрактами з пов'язаними сторонами (632)

- 
%

З рядків 540-560 
графа 4

Фінансові витрати, уключені до собівартості 
активів (633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код 
рядка На кінець року

1 2 3
Готівка 640 14
Поточний рахунок банку 650 121
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 760
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 895

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)
Грошові кошти, використання яких обмежено                                           (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за 
звітний рік

Вико-
риста-
но 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 рокунарахова-

но (створе-
но)

додаткові 
відраху-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 1 084 - - - - 1 084 1 084
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 775 683 10 - (176) (99) - 418
Разом 780 1 767 10 - (176) (99) 1 084 1 502

VIII. Запаси

Найменування показника Код 
рядка

Балансова 
вартість на 

кінець 
року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 146 - -

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі 
вироби

810 - - -

Паливо 820 82 - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 103 - -
Запасні частини 850 64 - -
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Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 - - -

Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 13 - -

Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 39 - -
Разом 920 447 - -

З рядка 920 
графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою 
вартістю реалізації (921) -

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

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) -
З рядка 1200 графа 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

Запаси, призначені для 
продажу (926) 188

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

IX. дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Всього 
на 

кінець 
року

в т. ч. за строками 
непогашення

до 12 
міся-
ців

від 12 до 
18  міся-

ців

від 18 до 
36  міся-

ців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 940 4 116 4 116 - -

Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 950 10 604 10 604 - -

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 якими 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 1 946

Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 1220 754

 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 1 946
у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1241 1 946

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 754
у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1251 -

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 754
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -

податкові різниці

Групи податкових різниць

Вплив постійних 
податкових 
різниць на

Вплив тимчасових 
податкових 
різниць на

збіль-
шення
(змен-
шення)
доходу
(+, -)

збіль-
шення 
(змен-
шення) 
витрат 
(+, -)

збіль-
шення
(змен-
шення)
доходу
(+, -)

збіль-
шення 
(змен-
шення) 
витрат 
(+, -)

1 2 3 4 5
Податкові різниці щодо доходу (виручки) 
від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

- Х - Х

Податкові різниці щодо інших операцій-
них доходів - Х - Х

Податкові різниці щодо інших доходів - Х - Х
Податкові різниці щодо собівартості 
реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

Х - Х -

Податкові різниці щодо інших операцій-
них витрат Х - Х -

Податкові різниці щодо інших витрат Х - Х -
разом - - - -

узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)

Назва статті 
За 

звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3
Фінансовий результат від звичайної діяльності 
до оподаткування - -

Результат впливу постійних і тимчасових 
податкових різниць - -

Податковий прибуток (збиток) - -

XIII. використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 10 547
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 -

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів Код 
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 
вартістю 

залишок на 
початок року надій-

шло за 
рік 

вибуло за рік нарахова-
но 

амортиза-
ції за рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності 

залишок на 
кінець року 

зали-
шок 
на 

поча-
ток 

року 

на-
ді-

йшло 
за рік 

зміни 
вар-
тості 
за рік 

ви-
було 
за рік

зали-
шок 
на 

кінець 
року 

первіс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 
амор-

тизація 

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 1410 - - - - - - - - - - - - - - -

в тому числі: 
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні 
активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
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поточні біологічні активи - усьо-
го 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

в тому числі: 
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

біологічні активи в стані біологіч-
них 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 
біологіч-

ними 
перетво-
реннями

Результат від 
первісного 
визнання 

Уцінка

Вируч-
ка від 
реалі-
зації

Со-
бівар-
тість 

реалі-
зації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) 

від 

дохід витра-
ти

реалі-
зації 

первісного 
визнання та 

реалізаці

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 рослинництва 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 тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -

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

1540 - - - - - - - - -

Керівник      Гол.бухгалтер                     Плотиця І.І.      Клюк З.Р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р. Форма №1 Код 
за ДКУД 1801001, тис. Грн.

актив
Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 27 92
 первiсна вартiсть 1001 142 190
 накопичена амортизація 1002 (115) (98)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 466 5 376
Основні засоби 1010 26 278 26 872
 первiсна вартiсть 1011 34 554 37 752
 знос 1012 (8 276) (10 880)
Інвестиційна нерухомість 1015 127 974 124 546
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 150 284 153 613
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (22 310) (29 067)
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 123 -

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 32 781 13 795
Відстрочені податкові активи 1045 - 403
Гудвіл 1050 - -

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 - -

Iншi необоротнi активи 1090 - -
усього за роздiлом I 1095 189 649 171 084
II. оборотні активи
Запаси 1100 447 3 704
 Виробничi запаси 1101 408 773
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукцiя 1103 - 2 910
 Товари 1104 39 21
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 4 116 1 527

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 2 516 1 047

 з бюджетом 1135 - 1 187
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - 1 187
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з нарахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх
розрахунків

1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 604 19 750
Поточні фінансові інвестиції 1160 61 624 58 163
Гроші та їх еквіваленти 1165 895 537
 Готівка 1166 14 5
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 Рахунки в банках 1167 881 532
Витрати майбутніх періодів 1170 117 11
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
 у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -

 резервах збитків або резервах належних 
виплат 1182 - -

 резервах незароблених премій 1183 - -
 інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 3 666 2 886
усього за роздiлом II 1195 83 985 88 812
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200 191 194

Баланс 1300 273 825 260 090

пасив
Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 31
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 8 8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 11 402 12 410

Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Інші резерви 1435 - -
усього за роздiлом I 1495 11 441 12 449
II. довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 36 198 25 833
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 117 344 110 396
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 153 542 136 229
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 - 379
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 1610 13 824 15 818
 товари, роботи, послуги 1615 5 000 6 908
 розрахунками з бюджетом 1620 1 118 1 433
 у тому числі з податку на прибуток 1621 257 -
 розрахунками зі страхування 1625 258 165
 розрахунками з оплати праці 1630 432 489
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640 152 448

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 1 084 1 090
Доходи майбутніх періодів 1665 82 824 78 202
Відстрочені комісійні доходи від перестрахо-
виків 1670 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 4 150 6 480
усього за роздiлом ІII 1695 108 842 111 412
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротни-
ми активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 - -

Баланс 1900 273 825 260 090

Керівник Плотиця І.І.       Головний бухгалтер Клюк З.Р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р. 
Форма №2, Код за ДКУД, 1801003

I. фІнанСовІ реЗультати

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогіч-

ний період 
попере-
днього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) 2000 78 165 67 361

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 (33 023) (38 139)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
валовий :
 прибуток 2090 45 142 29 222
 збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих 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 771 561
 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -

 Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -

 Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 (11 586) (8 750)
Витрати на збут 2150 (4 263) (3 225)
Інші операційні витрати 2180 (9 098) (805)
 Витрати від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю 2181 - -

 Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -
фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 20 966 17 003
 збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 107 155
Інші доходи 2240 8 975 21 827
 Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (7 719) (9 614)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (15 447) (19 354)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 6 882 10 017
 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1 239) (1 946)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 5 643 8 071
 збиток 2355 - -

II. СуКупний доХІд

Найменування показника Код 
рядка

За 
звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 5 643 8 071
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III. елементи операцІйниХ витрат

Найменування показника Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 6 165 1 053
Витрати на оплату праці 2505 9 438 8 879
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 373 3 049
Амортизація 2515 9 585 10 547
Інші операційні витрати 2520 27 145 19 987
разом 2550 55 706 43 515

IV. роЗраХуноК поКаЗниКІв приБутКовоСтІ аКцІй

Назва статті Код 
рядка

За 
звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник Плотиця І.І.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р. Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4
I. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
 Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 90 330 78 157
 Повернення податків і зборів 3005 - -
 у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
 Цільового фінансування 3010 113 99
 Надходження від отримання субсидій, 
дотацій 3011 - -

Надходження авансів від покупців і 
замовників 3015 - -

Надходження від повернення авансів 3020 485 2 752
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 21 489 30 107
Витрачання на оплату:
 Товарів (робіт, послуг) 3100 (31 413) (34 462)
 Праці 3105 (7 548) (7 245)
 Відрахувань на соціальні заходи 3110 (3 718) (3 401)
 Зобов’язань із податків і зборів 3115 (14 675) (8 506)
 Витрачання на оплату зобов'язань з 
податку на прибуток 3116 (3 086) (1 567)

 Витрачання на оплату зобов'язань з 
податку на додану вартість 3117 (7 629) (5 463)

 Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 (3 960) (1 402)

Витрачання на оплату авансів 3135 - -
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (21) (9)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - -
Витрачання на оплату зобов'язаннь за 
страховими контрактами 3150 - -

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 - -

Інші витрачання 3190 (25 978) (40 458)
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 29 064 17 034

 ІІ. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій 3200 5 007 15 683
 необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 107 155
 дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 (3 290) (4 428)
 необоротних активів 3260 (9 684) (4 929)
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 - -
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої
господарської одиниці

3280 - -

Інші платежі 3290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 (7 860) 6 481

III. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
 Власного капіталу 3300 - -
 Отримання позик 3305 379 -
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
 Викуп власних акцій 3345 - -
 Погашення позик 3350 (10 365) (10 365)
 Сплату дивідендів 3355 (3 922) (4 076)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (7 697) (9 549)
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 - -

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 - -

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах 3375 - -

Інші платежі 3390 - -
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 3395 (21 605) (23 990)

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400 (401) (475)

Залишок коштів на початок року 3405 895 1 253
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 43 117

Залишок коштів на кінець року 3415 537 895

Керівник Плотиця І.І.

Звіт про власний капітал за 2015 р. Форма №4                                                          Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капі-
тал у  
до-

оцін-
ках

додат-
ковий 

капітал

резерв-
ний  

капітал

нерозподі-
лений 

прибуток 
(непокритий 

збиток)

неопла-
чений 

капітал

вилуче-
ний 

капітал
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 31 - - 8 11 402 - - 11 441
Коригування :
 Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
 Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
 Інші зміни 4090 - - - - (375) - - (375)
Скоригований залишок на початок року 4095 31 - - 8 11 027 - - 11 066
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 5 643 - - 5 643
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  підпри-
ємств 4114 - - - - - - - -
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 Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
розподіл прибутку :
 Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - (4 260) - - (4 260)
 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
 Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
 Сума чистого прибутку, належна  до бюджету відповідно  до 
законодавства 4215 - - - - - - - -

 Сума чистого прибутку на  створення спеціальних  (цільових) 
фондів 4220 - - - - - - - -

 Сума чистого прибутку на  матеріальне 
заохочення 4225 - - - - - - - -

внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
 Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
 Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому 
підприємстві 4291 - - - - - - - -

разом змін в капіталі 4295 - - - - 1 383 - - 1 383
Залишок на кінець року 4300 31 - - 8 12 410 - - 12 449
Керівник Плотиця І.І. Головний бухгалтер Клюк З.Р.

примІтКи до річної фінансової звітності за 2015 р. Форма N 5 Код за ДКУД1801008
I. нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів
Код 
ряд-
ка

Залишок на початок 
року

На-
ді-

йшло 
за рік

 Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік

Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопиче-
на 

амортиза-
ція

первісної  
(переоці-

неної) 
вартості

накопиче-
ної 

амортиза-
ції

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первіс-
ної  

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(переоці-

нена) 
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 комерційні 
позначення 030 - - - - - - - - - - - - -

Права на об'єкти промислової 
власності 040 - - - - - - - - - - - - -

Авторське право та суміжні з 
ними права 050 - - - - - - - - - - - - -

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 142 115 95 - - 47 47 30 - - - 190 98
Разом 080 142 115 95 - - 47 47 30 - - - 190 98
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) -

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

II. основні засоби

Групи основних засобів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло 
за рік

Переоцінка 
(дооцін ка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік

Нара-
хова-

но 
амор-
тизації 
за рік

Втра-
ти від 
змен-
шен-

ня 
корис-
ності

Інші зміни 
за рік

Залишок на 
кінець року у тому числі

первісна 
(переоці-
не- на) 

вартість

знос

пер-
вісної 
(пе-
рео-
ціне-
ної) 
вар-
тості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос

 
пер-

вісної 
(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 3 732 - - - - - - - - - - 3 732 - - - - -
Інвестиційна 
нерухомість 105 150 284 22 310 3 329 - - - - 6 757 - - - 153 613 29 067 - - - -

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та переда-
вальні пристрої 120 26 850 5 802 1 749 - - 202 202 1 810 - - - 28 397 7 410 - - - -

Машини та обладнання 130 1 470 670 490 - - 26 16 308 - 27 27 1 961 989 - - - -
Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі) 150 1 303 860 95 - - 3 3 312 - - - 1 395 1 169 - - - -

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 257 6 742 - - 3 1 36 - - - 996 41 - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - 3 - - - - 3 - - - 3 3 - - - -
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Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 942 938 326 - - - - 330 - - - 1 268 1 268 - - - -

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети про- кату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні  
активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Разом 260 184 838 30 586 6 734 - - 234 222 9 556 - 27 27 191 365 39 947 - - - -

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) 150 857
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 1 704
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

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) -
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець 

року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 3 054 5 197
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 6 308 161
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 300 334 18

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 94 -
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 9 790 5 376

З рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 2 824
фінансові витрати, включені до капітальних 
інвестицій (342) -

IV. фінансові інвестиції 

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

За 
рік

На кінець року
довгостро-

кові поточні

1 2 3 4 5
а. фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 - - -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 380 - - -

акції 390 - - -
облігації 400 50 - 58 163
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 50 - 58 163

З рядка 1035 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) 58 163
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

Найменування показника Код 
рядка

Дохо-
ди Витрати

1 2 3 4
а. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 - -

Операційна курсова різниця 450 601 430
Реалізація інших оборотних активів 460 - -
Штрафи, пені, неустойки 470 - 2
Утримання об'єктів житлово-комунального і 
соціально- культурного призначення 480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 170 8 666
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 51

 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 7 719
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 107 -
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 4 354 3 919
Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 4 621 Х
Списання необоротних активів 620 Х 12
Інші доходи і витрати 630 - 11 516

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією 
(товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 
контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %

З рядків 540-
560 графа 4

Фінансові витрати, уключені до собівартості 
активів (633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код 
рядка

На кінець 
року

1 2 3
Готівка 640 5
Поточний рахунок банку 650 131
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 401
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 537

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту 
про фінансовий стан)

Грошові кошти, використання 
яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за звітний 
рік

Вико-
ристано 

у 
звітному 

році

Сторновано 
невикорис-
тану суму у 

звітному 
році

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

Зали-
шок на 
кінець 
року

нараховано 
(створено)

додаткові 
відраху-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 1 084 6 - - - 1 090 1 090
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 775 418 51 - 357 25 - 87
Разом 780 1 502 57 - 357 25 1 090 1 177
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VIII. Запаси

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Балан-
сова 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої 
вартості 

реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 119 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектую-
чі вироби 810 - - -

Паливо 820 241 - -
Тара і тарні матеріали 830 3 - -
Будівельні матеріали 840 184 - -
Запасні частини 850 85 - -
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 91 - -

Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 50 - -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 2 910 - -
Товари 910 21 - -
Разом 920 3 704 - -

З рядка 920 графа 
3

Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації (921) -
переданих у переробку (922) -
оформлених в заставу (923) -
переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) -
З рядка 1200 
графа 4 Балансу 
(Звіту про 
фінансовий стан) Запаси, призначені для продажу (926)

194

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

IX. дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Всьо-
го на 

кінець 
року

в т. ч. за строками непогашення

до 12 
місяців

від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36  місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 940 1 527 1 527 - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 950 19 750 19 750 - -

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 357
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 винуват-
ців за якими на кінець року не прийнято (позабалан-
совий 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 незавер-
шеними будівельними контрактами 1160 -

XII. податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 1 642
Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 1220 -

 на кінець звітного року 1225 403
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року 1230 -

 на кінець звітного року 1235 -
Включено до звіту про фінансові результати - усього 1240 1 239
у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1241 1 642

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 (403)
 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 -

податкові різниці

Групи податкових різниць Вплив постійних по-
даткових різниць на

Вплив тимчасових по-
даткових різниць на

збільшен-
ня 

(зменшен-
ня)доходу 

(+, -)

збільшен-
ня 

(зменшен-
ня) витрат  

(+, -)

збільшен-
ня  (змен-
шення)
доходу 
(+, -)

збільшен-
ня 

(зменшен-
ня) витрат  

(+, -)
1 2 3 4 5
Податкові різниці щодо доходу 
(виручки) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

- Х - Х

Податкові різниці щодо інших 
операційних доходів - Х - Х

Податкові різниці щодо інших доходів - Х - Х
Податкові різниці щодо собівартос-
ті реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

Х - Х -

Податкові різниці щодо інших 
операційних витрат Х (797) Х -

Податкові різниці щодо інших витрат Х (1 444) Х -
разом - (2 241) - -

узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)

Назва статті За звітний
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3
Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування 6 882 -

Результат впливу постійних і тимчасо-
вих податкових різниць 2 241 -

Податковий прибуток (збиток) 9 123 -

XIII. використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 9 586
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 -

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 
ряд-
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на 

початок року 
надій-
шло 
за рік 

вибуло за рік нара-
хова-

но 
амор-
тиза-
ції за 

рік

втра-
ти від 
змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності 

залишок на 
кінець року зали-

шок на 
початок 

року 

на-
ді-

йшло 
за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

ви-
було 
за рік

залишок 
на кінець 

року 
первіс-

на 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первіс-
на 

вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первіс-
на 

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 1410 - - - - - - - - - - - - - - -

в тому числі: 
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
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інші довгострокові 
біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -

поточні біологічні активи 
- усього 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

в тому числі: 
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 
(крім тварин на вирощу-
ванні та відгодівлі) 

1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
інші поточні біологічні акти-
ви 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 
первісно-

го 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями

Результат від первісного 
визнання Уцінка

Виручка 
від 

реалізації

Собівар-
тість 

реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації первісного визнання 
та реалізаці

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 
рослинництва 

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 
тваринництва 

1537 - - - - - - - - -

продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -
1539 - - - - - - - - -

Сільськогосподарська продукція 
та додаткові біологічні активи - 
разом 

1540
- - - - - - - - -

Керівник Плотиця І.І.    Гол.бухгалтер Клюк З.Р.

1.18. джерела виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами емі-
тентом.

Джерелом виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами Емітентом є 
Будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-
побутового призначення загальною площею 14928,9 кв.м. щодо яких будуть укла-
дені відповідні договори оренди торгових площ.

2. Інформація про випуск опціонних сертифікатів:
2.1. дата і номер рішення (протоколу) емітента, про розміщення опціон-

них сертифікатів, найменування уповноваженого органу емітента, який 
прийняв рішення:

Рішення про розміщення опціонних сертифікатів прийнято на загальних збо-
рах учасників ТзОВ «РСП «Шувар». Протокол загальних зборів учасників  
ТзОВ «РСП «Шувар № 2/2016 від 26.12.2016 р. 

2.2. Кількість опціонних сертифікатів у випуску: 262 020 (Двісті шістдесят 
дві тисячі двадцять) штук.

2.3. вид опціонного сертифіката – з поставкою базового активу.
2.4. різновид опціонного сертифіката – Опціонний сертифікат на купівлю.
2.5. Серії опціонних сертифікатів – серія С.
2.6. Строк виконання опціонного сертифіката – з виконанням протягом 

строку обігу. Строк виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами, не може 
перевищувати шість місяців з моменту його пред’явлення до виконання, але не 
пізніше закінчення строку обігу.

2.7. Базовий актив опціонного сертифіката та його характеристики (емі-
тент, вид та кількість цінних паперів, їх номінальна вартість, строк обігу, 
інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти - для коштів; 

кількість, асортимент - для товарів) – право шістдесятимісячної оренди 1 (од-
ного) дм2 однієї з торгівельних площ Будівель регіонального аграрного центру з 
приміщеннями адміністративно-побутового призначення загальною площею 
14928,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка 4б.

2.8. ціна виконання – 120,00 грн. (Сто двадцять гривень 00 копійок), в т.ч. 
ПДВ за 1 (один) дм2 обраної торгівельної площі за шістдесят місяців. Загальна 
ціна виконання опціонних сертифікатів складатиме 31 442 400,00 грн. (Тридцять 
один мільйон чотириста сорок дві тисячі чотириста гривень 00 копійок), в т.ч. 
ПДВ.

2.9. Строк розміщення: 
Дата початку розміщення - 01.03.2017 року; 
Дата закінчення розміщення - 28.02.2018 року.
2.10. Строк обігу та строк дії опціонних сертифікатів – після реєстрації 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 
розміщення випуску опціонних сертифікатів та видачі свідоцтва про реєстрацію 
випуску опціонних сертифікатів. Дата закінчення строку обігу та дії опціонних сер-
тифікатів - 28.02.2022 р.

2.11. порядок оплати придбаного базового активу - Власник Опціонного 
сертифікату придбаває базовий актив, яким є право шістдесятимісячної оренди  
1 (одного) дм2 однієї з торгівельних площ Будівель регіонального аграрного цен-
тру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення загальною пло-
щею 14928,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка 4б. шляхом укладання 
відповідних Договорів оренди, які є Договорами виконання опціонних сертифіка-
тів, та передбачають порядок отримання в оренду та умови використання обра-
них торгових площ. Оплата придбаного базового активу здійснюється шляхом 
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перерахування грошових коштів на рахунок Емітента у відповідності до укладе-
них Договорів оренди. 

2.12. розмір премії одного опціонного сертифіката – 60,00 грн. (Шістдесят 
гривень 00 копійок). Загальний розмір премії опціонних сертифікатів  
15 721 200,00 грн. (П`ятнадцять мільйонів сімсот двадцять одна тисяча двісті 
гривень 00 копійок).

2.13. відповідальність емітента в разі невиконання чи неналежного ви-
конання зобов’язань, встановлених опціонним сертифікатом.

У разі невиконання, або несвоєчасного виконання своїх зобов’язань за опці-
онними сертифікатами, Емітент несе відповідальність згідно з чинним законодав-
ством України.

2.14. порядок розгляду та вирішення спорів, що виникають під час укла-
дення та виконання опціонного сертифіката.

При виникненні спорів та суперечок, що можуть виникати під час укладення 
та виконання опціонного сертифіката, Сторони мають робити усе можливе для 
врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом переговорів. У випадку не-
досягнення згоди при виникненні спору спір передається на розгляд і вирішення 
до відповідного суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю.

2.15. опис зобов’язань емітента опціонних сертифікатів та основних ри-
зиків, що можуть мати місце при інвестуванні у ці опціонні сертифікати. 
Емітент зобов’язаний укласти з власником опціонного сертифікату Договір (До-
говори) оренди торгівельної площі у відповідності до кількості придбаних опціон-
них сертифікатів в одному з торгівельних приміщень Будівель регіонального 
аграрного центру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення за-
гальною площею 14928,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка 4б. на термін 
та за ціною виконання опціоних сертифікатів, визначеню проспектом емісії цих 
опціонних сертифікатів. У разі припинення дії зазначеного договору оренди до-
строково з ініціативи Емітента (внаслідок неможливості Емітентом виконання 
умов даного договору чи з будь-яких інших підстав, що настали з вини Емітента), 
Емітент, за зверненням власника опціонних сертифікатів, зобов`язаний поверну-
ти власнику опціонних сертифікатів суму оплаченої Емітенту премії опціонних 
сертифікатів, пропорційно терміну оренди, що залишився не використаний влас-
ником опціонних сертифікатів. Дане зобов`язання Емітента діє до моменту пога-
шення опціонних сертифікатів, яке включає виконання всієї сукупності наступних 
дій: укладення відповідних договорів оренди; повернення опціонних сертифікатів 
їх власниками на емісійний рахунок Емітента в Центральному депозитарії; при-
пинення обігу опціонних сертифікатів; скасування випуску опціонних сертифіка-
тів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Основними ризи-
ками, що можуть мати місце при інвестуванні у ці опціонні сертифікати є: 
погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках; по-
літичні ризики; зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та мит-
ній сфері; форс-мажорні обставини; рейдерське захоплення, або неправомірні 
дії органів влади.

2.16. опис прав власника опціонного сертифіката:
Один опціонний сертифікат надає його власнику право шістдесятимісячної 

оренди 1 (одного) дм2 торгівельної площі в одному з торгівельних приміщень 
Будівель регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-
побутового призначення загальною площею 14928,9 кв.м. за адресою: м. Львів, 
вул. Хуторівка 4б. Власник опціонного сертифіката має право продати опціонний 
сертифікат уклавши, за згодою Емітента, відповідний договір за участю ліцензо-
ваного торговця цінними паперами відповідно до чинного законодавства України. 
Власник опціонного сертифікату має право відмовитися від підписання Договору 
(Договорів) оренди торгівельної площі, що є базовим активом. При цьому кошти, 
сплачені при купівлі опціонного сертифікату, поверненню не підлягають. Повна 
оплата власником опціонних сертифікатів коштів у розмірі ціни виконання опціон-
них сертифікатів на умовах, визначених відповідним Договором (Договорами) 
оренди торгової площі з відповідною кількістю дм2, що є базовим активом, є 
обов`язковою.

2.17. дані про документи, що підтверджують право власності емітента 
на базовий актив опціонних сертифікатів, та документи, що підтверджують 
спроможність виконання емітентом зобов`язань за опціонними сертифіка-
тами цього випуску:

Будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-
побутового призначення загальною площею 14928,9 кв.м. за адресою: м. Львів, 
вул. Хуторівка 4б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 161339046101, 
належать Емітенту на праві приватної власності, що підтверджується Інформа-
ційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реє-
стру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного 
реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого 
майна № 76828719 від 23.12.2016 року.

Земельна ділянка, що знаходиться у м. Львові на вул. Хуторівка 4б , на якій 
розміщено Будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями 
адміністративно-побутового призначення загальною площею 14928,9 кв.м., пере-
буває у користуванні Емітента на підставі Договору оренди землі від 01 липня 
2015 року, укладеного між Емітентом та Львівською міською радою.

2.18. відомості щодо блокування цінних паперів емітента, які облікову-
ються у зберігача чи реєстратора цінних паперів (найменування та реквізи-
ти зберігача/реєстратора) та які є базовим активом опціонних сертифікатів, 
відомості щодо відсутності обтяження на цінні папери, які є базовим акти-
вом опціонних сертифікатів. установлення обмежень щодо обігу цінних 
паперів, які є базовим активом опціонних сертифікатів, на строк дії опціон-
них сертифікатів, що здійснюється в обсязі, на який здійснюється емісія 
опціонних сертифікатів, базовим активом яких є такі цінні папери.

Базовим активом опціонного сертифікату є право шістдесятимісячної оренди 
1 (одного) дм2 однієї з торгівельних площ Будівель регіонального аграрного цен-
тру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення загальною пло-
щею 14928,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка 4б. Таким чином відомос-

ті щодо блокування цінних паперів, обтяження на цінні папери а також 
установлення обмежень на цінні папери, які є базовим активом опціонних серти-
фікатів відсутні.

2.19. обсяг випуску опціонних сертифікатів не перевищує розмір влас-
ного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття 
рішення про розміщення опціонних сертифікатів.

3. порядок розміщення опціонних сертифікатів.
3.1. адреси місць, дати початку та закінчення розміщення.
Первинне розміщення Опціонних сертифікатів здійснюється на організато-

рі торгівлі Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИ-
ВА», адреса: м. Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 30, у відповідності до 
Правил фондової біржі, зареєстрованих НКЦПФР, Договору № 16/12/26-01Р 
на проведення розміщення цінних паперів від 26.12.2016 року, укладеного між 
Емітентом та ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», та чинного законо-
давства України щодо проведення біржових торгів. ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА 
«ПЕРСПЕКТИВА» здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійнення професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації 
торгівлі на фондовому ринку № 231 від 14.03.2008 року. Документом, що під-
тверджує право власності на опціонний сертифікат є виписка з рахунку в цін-
них паперах. Покупець повинен оплатити придбані опціонні сертифікати по-
вністю у строки та на умовах договору купівлі-продажу опціонних сертифікатів, 
укладеного на біржі. Покупець здійснює оплату у розмірі премії опціонного 
сертифікату в безготівковій формі у національній валюті України – гривні. Пра-
во покупця на оренду відповідного приміщення виникає виключно після купів-
лі ним відповідної кількості опціонних сертифікатів, яка відповідатиме розміру 
торгівельної площі, що він придбаває та укладеному Договору (Договорам) 
оренди.

Затвердження результатів розміщення опціонних сертифікатів здійснює Ди-
ректор Товариства. 

Строк розміщення опціонних сертифікатів: 
Дата початку розміщення - 01.03.2017 року; 
Дата закінчення розміщення - 28.02.2018 року.
можливість дострокового закінчення строку розміщення.
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів до закінчення визначено-

го терміну Емітент має право прийняти рішення про дострокове припинення роз-
міщення та надати Звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про достроко-
ве припинення розміщення опціонних сертифікатів приймається Директором То-
вариства.

3.2 найменування андеррайтера (у разі його залучення), його місцезна-
ходження, номери телефонів та факсів, код за Єдрпоу.

Залучення андерайтера до розміщення опціонних сертифікатів Емітентом не 
здійснюватиметься.

4. відомості про депозитарій, з яким емітент уклав попередній договір 
про обслуговування емісії опціонних сертифікатів, із зазначенням повного 
найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, коду 
за Єдрпоу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної ді-
яльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію 
цінних паперів:

4.1. повне найменування депозитарної установи: Публічне акціонерне то-
вариство «Національний депозитарій України»; 

4.2. Ідентифікаційний код за Єдрпоу: 30370711;
4.3. місцезнаходження та номери тел./факс: Україна, м. Київ, 04071,  

вул. нижній вал, 17/8 тел./факс: (044) 591-04-00, 591-04-40, факс (044) 482-52-14,
4.4. правила центрального депозитарію цінних паперів, на підставі яких 

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» здійснює 
свою діяльність, зареєстровані згідно рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 01.10.2013 року № 2092.

5. відповідальні особи за інформацію, яка міститься в проспекті емісії.
5.1. відомості про керівника виконавчого органу та головного бухгалте-

ра емітента: Директор ТзОВ «РСП «Шувар» - Плотиця Ігор Іванович;
Головний бухгалтер ТзОВ «РСП «Шувар» - Клюк Зоряна Романiвна;
5.2. відомості про особу відповідальну за проведення аудиту емітента:
5.2.1. Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консал-

тингова фірма «Бізнес Партнери»;
5.2.2. Код за ЄДРПОУ: 37741155;
5.2.3. Місце та дата проведення державної реєстрації: державну реєстрацію 

проведено Виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області 
31.05.2011 року;

5.2.4. Місцезнаходження: 79058, м. Львів, вул. Масарика, 18/130;
5.2.5 Номери телефонів та факсів: тел. 0503173661, факс 0322493661;
5.2.6. Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4463 Рішення Аудитор-
ської Палати України від 29 вересня 2011 року № 239/3, термін дії Свідоцтва до 
28 липня 2021 року.

6. емітент зобов’язаний не здійснювати відчуження або обтяження сво-
го права власності на базовий актив опціонних сертифікатів, яким є право 
шістдесятимісячної оренди 1 (одного) дм2 однієї з торгівельних площ Буді-
вель регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-
побутового призначення загальною площею 14928,9 кв.м. за адресою: 
м.  львів, вул. Хуторівка 4б.

директор тзов «рСп «Шувар» _____ плотиця Ігор Іванович

директор тов аКф «Бізес партнери»  _____ цуприк наталія андріївна
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проСпеКт 
емісії облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення про публічне 

розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Шувар»
2) скорочене 

найменування (за 
наявності)

ТзОВ «Шувар»

3) код за ЄДРПОУ 20777340
4) місцезнаходження 79070; м. Львів, вул. Чукаріна, 6
5) засоби зв’язку 

(телефон, факс, 
електронна пошта)

Тел.: (032) 21-00-69, тел./факс. (032) 21-00-69, 
електронна пошта: m.danyluk@shuvar.com

6) дата державної 
реєстрації емітента; 
орган, що здійснив 
державну 
реєстрацію емітента

Дата державної реєстрації: 28.02.1996,
Орган, що здійснив державну реєстрацію: Виконав-
чий комітет Львівської Міської Ради

7) предмет і мета діяльності
Витяг зі Статуту            Стаття II
мета, предмет та напрями діяльності товариства
2.1. Товариство створюється з метою підвищення ефективності галузі сільсько-
го господарства та поліпшення забезпечення населення сільськогосподарською 
продукцією, здійснення підприємницької діяльності щодо впровадження нових 
прогресивних технологій у будівництві, форм організації виробництва, роздріб-
ної та оптової торгівлі, посередницької діяльності, покращення використання 
природних та інтелектуальних ресурсів, проведення експортно-імпортних та зо-
внішньоекономічних операцій, фінансової діяльності, операцій з фондовими 
цінностями та іншої діяльності з метою вирішення економічних та соціальних 
проблем і одержання прибутку для його наступного розподілу між Учасниками.
2.2. Предметом (видами) діяльності Товариства є:
2.2.1. створення та експлуатація ринків;
2.2.2. кваліфіковані консультації в керуванні справами;
2.2.3. допомога в керуванні справами в аграрному секторі ринку;
2.2.4. кваліфіковані консультації в комерційному або промисловому керуванні;
2.2.5. оцінювання товарів аграрного сектору ринку (сільськогосподарської про-
дукції та продовольчих товарів);
2.2.6. послуги щодо надавання допомоги при проведенні операцій або виконан-
ню функцій комерційних підприємств;
2.2.7. розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту про-
довольчих товарів та сільськогосподарських продуктів, товарів аграрного ринку, 
яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в місцях оптової 
та роздрібної торгівлі, магазинах, супермаркетах та універмагах, а також з веб-
сторінок в мережі Інтернет, на яких розміщена інформація щодо вищезазначе-
них товарів;
2.2.8. сприяння продажеві (посередництво) товарів аграрного сектору ринку 
(сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів);
2.2.9. сприяння продажеві (посередництво) за допомогою комп’ютерних мереж 
товарів аграрного сектору ринку (сільськогосподарської продукції та продоволь-
чих товарів);
2.2.10. формування інформації та ринкових цін;
2.2.11. оптова та роздрібна торгівля шкурами та шкірами;
2.2.12. послуги ветеринарного контролю за якістю та безпекою продукції;
2.2.13. послуги санітарно-епідеміологічного контролю за якістю та безпекою 
продукції; 
2.2.14. оптова торгівля фруктами та овочами, а також іншими продуктами харчу-
вання;
2.2.15. організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу та здавання в 
оренду;
2.2.16. здавання в оренду власного нерухомого майна;
2.2.17. дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
2.2.18. роздрібна торгівля з лотків та на ринках;
2.2.19. перероблення та консервування картоплі;
2.2.20. створення та організація профільних, універсальних, комерційних та ко-
місійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних 
форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження Товариства та за 
іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України, включаючи кон-
сигнацію, торгівлю по каталогах, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю 
в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;
2.2.21. купівля та продаж сільськогосподарської продукції та товарів народного 
споживання у населення та організацій;
2.2.22. створення та утримання кафе, барів, ресторанів та інших підприємств 
громадського харчування;
2.2.23. виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів;
2.2.24. проектування будівництва, будівництво та ремонт житлових, нежитлових та 
промислових приміщень (оптових ринків сільськогосподарської продукції), автомо-
більних шляхів. Виконання будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних, 
монтажних, пусконалагоджувальних, а також художньо-оформлювальних робіт;
2.2.25. розробка, виробництво та реалізація будівельно-монтажного обладнан-
ня, пристосувань, інструментів в галузі будівництва;
2.2.26. архітектурні послуги, складання проектно-кошторисної документації, 
проектні роботи, проектно-дослідницькі роботи;
2.2.27. створення, придбання та експлуатація нерухомості, а саме:
• виробничих, адміністративних та складських приміщень;

житлових будинків, квартир, приватних котеджів;
туристичних комплексів, готелів, мотелів, кемпінгів та інше;
стоянок для транспортних засобів.
з наступним наданням їх в оренду, продажем та використанням на інших умовах;
2.2.28. виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у буді-
вельній та ремонтно-будівельній діяльності;
2.2.29. інжинірингові роботи і послуги в будівництві: функції генерального роз-
робника, підрядника, обстеження будівель, споруд і мереж. 
2.2.30. розробка спеціальних розділів проектів:
2. містобудівне обґрунтування;
3. оцінка впливу на навколишнє середовище;
4. водогосподарські розрахунки та баланси;
5. проектування організації будівництва;
6. кошторисні розрахунки;
2.2.31. виконання будівельно-монтажних робіт на житлових об’єктах, об'єктах 
енергетики, промисловості та інших галузей господарства;
2.2.32. оптова, роздрібна комісійна, комерційна та аукціонна торгівля товарами 
промислово-технічного призначення, продовольчими і непродовольчими това-
рами, алкогольними напоями та тютюновими виробами, сільськогосподарською 
продукцією, рибопродуктами;
2.2.33. створення та утримання кафе, барів, ресторанів та інших підприємств 
громадського харчування;
2.2.34. надання юридичних послуг та здійснення юридичної практики;
2.2.35. надання робіт на контрактній основі фізичним особам України з іноземними 
суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її межами;
2.2.36. надання робіт іноземним фізичним особам на контрактній основі з суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності, як на території України, так і за її межами;
2.2.37. операції з нерухомістю, у тому числі посередницькі (ріелторські послуги);
2.2.38. виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, 
організацій та приватних осіб;
2.2.39. організація готельної справи;
2.2.40. надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших 
консультацій, маркетингу та реклами;
2.2.41. торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
2.2.42. організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і кон-
ференцій, фестивалів, концертів;
2.2.43. створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної тех-
ніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та 
закордонного виробництва з їх наступною реалізацією, оптова та роздрібна тор-
гівля пальним;
2.2.44. надання маркетингових, консультативних (консультаційних), інформацій-
них, посередницьких послуг;
2.2.45. надання транспортних послуг громадянам, підприємствам, установам та 
організаціям;
2.2.46. надання транспортно-експедиційних послуг;
2.2.47. внутрішні та міжнародні доставки та перевезення вантажів та пасажирів 
морським, автомобільнім, повітряним, річковим, залізничним транспортом;
2.2.48. оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;
2.2.49. укладання інвестиційних договорів на будівництво житла та інших об'єктів, 
виконання будівельних, ремонтних реставраційних, оздоблювальних, монтаж-
них, пусконалагоджувальних робіт на замовлення фізичних і юридичних осіб;
2.2.50. виконання науково-дослідних, експерементально-конструкторських і 
проектних робіт в різних галузях господарської діяльності, виконання проектних 
і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії, діяльність по впро-
вадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;
2.2.51. виготовлення та реалізація меблів;
2.2.52. виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного 
обладнання;
2.2.53. реалізація виробів та послуг власного виробництва;
2.2.54. впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навко-
лишнього середовища;
2.2.55. впровадження винаходів, «НОУ-ХАУ» у масове виробництво;
2.2.56. здійснення художніх робіт;
2.2.57. розробка різноманітної проектно-вишукувальної, конструкторської та 
технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налаго-
джувальних та ремонтних робіт;
2.2.58. організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, 
установами з питань виробництва та реалізації продукції;
2.2.59. діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
2.2.60. організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний 
туризм);
2.2.61. організація туризму й відпочинку в Україні та за її межами;
2.2.62. організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (між-
народний туризм);
2.2.63. організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні 
(внутрішній туризм);
2.2.64. організація туристичних подорожей за межі України (зарубіжний туризм);
2.2.65. екскурсійна діяльність;
2.2.66. організація навчання спеціалістів та працівників на території України та 
за її межами;
2.2.67. консультації з усіх питань, що стосуються навчання і працевлаштування 
за межами України;
2.2.68. надання посередницьких послуг, що пов'язані з туристичною діяльністю;
2.2.69. надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоеконо-
мічних зв'язків;
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2.2.70. розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами про-
ектів і комерційних ініціатив;
2.2.71. сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
2.2.72. створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
2.2.73. організація підприємств лізингового типу;
2.2.74. товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на фор-
мах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іно-
земними суб'єктами господарської діяльності;
2.2.75. посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не 
переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, 
договорів-доручень та інших), здійснюються без обмежень;
2.2.76. інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
2.3. Діяльність, яка за законодавством України підлягає ліцензуванню, патенту-
ванню чи сертифікації проводиться Товариством лише після одержання відпо-
відної ліцензії, дозволу, сертифікату чи патенту.
8) перелік засновників емітента
Федишин Р.С., Федишин Н.В., Чіпчар А Р., Бокало Л.М., Доскоч Л.Є.
9) структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх 
формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)
Витяг зі Статуту: Стаття VIII органи управління і контролю товариством та 
їх повноваження
8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються 
з Учасників Товариства або призначених ними представників (у випадках, пе-
редбачених чинним законодавством України). Представники Учасників можуть 
бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який 
час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про 
це інших учасників. Учасник вправі передавати свої повноваження на Загальних 
зборах іншому Учаснику або представнику іншого Учасника. Учасники мають 
кількість голосів, пропорційну розміру їх часток в статутному капіталі. 
Загальні збори Учасників Товариства з числа учасників обирають Голову Товариства. 
Голова Товариства обирається строком на один рік. Одна й та сама особа може пере-
обиратись Головою Товариства необмежену кількість раз. У разі, якщо після закінчен-
ня строку, на який обраний Голова Товариства, Загальними зборами Учасників з будь-
яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Голови Товариства, 
повноваження особи, яка займає посаду Голови Товариства продовжуються до мо-
менту прийняття Загальними зборами Учасників рішення про обрання або переоб-
рання Голови Товариства. Дострокове відкликання Голови Товариства здійснюється 
виключно з наступних підстав: одностороннє складення з себе повноважень; втрата 
Головою Товариства статусу учасника Товариства; винні дії, що заподіяли Товариству 
значних збитків (розмір яких перевищує 50% статутного капіталу Товариства); не-
можливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я; смерть особи. У ви-
падку дострокового припинення повноважень Голови Товариства, нова особа на цю 
посаду обирається на найближчих Загальних зборах Учасників Товариства.
Голова Товариства в межах своєї компетенції несе відповідальність перед Учас-
никами Товариства в період між Загальними зборами Учасників Товариства.
8.2. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства відносяться:
8.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження 
його планів та звітів про їх виконання.
8.2.2. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства, в тому числі викладен-
ня його в новій редакції.
8.2.3. Обрання та відкликання виконавчого органу Товариства.
8.2.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, 
створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
8.2.5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його 
дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку 
розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), ви-
значення порядку покриття збитків.
8.2.6. Вирішення питання про виключення учасника Товариства
8.2.7. Вирішення питання про придбання Товариством частки учасника, та про 
вступ нових учасників.
8.2.8. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та пред-
ставництв, затвердження положень (статутів) про них,
8.2.9. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності поса-
дових осіб органів управління Товариства.
8.2.10. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товари-
ства, визначення організаційної структури Товариства, 
8.2.11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх 
підприємств, філій та представництв
8.2.12. Прийняття рішення про припинення діяльності дочірніх підприємств То-
вариства, філій та представництв, призначення ліквідаційної комісії, затвер-
дження ліквідаційного балансу
8.2.13. Встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками додаткових 
вкладів, зміни розміру статутного капіталу.
8.2.14. Прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Товариства, призна-
чення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, розподільчого 
балансу чи передавального акту. 
8.2.15. Виконання окремих функцій (прав, повноважень) Загальних зборів по-
кладено на Виконавчий орган Товариства, компетенцію якого визначено Стату-
том Товариства з урахуванням зазначеного; надалі за рішеннями Загальних 
зборів до повноважень вищевказаного органу управління можуть додатково пе-
редаватися інші права (повноваження) Загальних зборів, що оформлюється від-
повідним протоколом і не потребує внесення змін до Статуту Товариства.
8.3. З питань, перерахованих у пунктах 8.2.1., 8.2.2., 8.2.6. рішення вважається 
прийнятим якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 
більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Зі всіх 
інших питань рішення приймаються простою більшістю від числа присутніх на 
загальних зборах учасників.

Рішення зі всіх питань приймаються відкритим голосуванням.
8.4. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні 
учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % 
голосів.
Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени ви-
конавчих органів, які не є учасниками Товариства. Учасники Товариства, які бе-
руть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, 
яку має кожен учасник. Цей перелік підписується головою або секретарем За-
гальних зборів учасників Товариства.
Будь-який з учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах 
учасників Товариства за умови, що воно було поставлено не пізніше, як за 
25 днів до початку Загальних зборів.
Допускається прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства 
шляхом опитування (письмового голосування). У цьому випадку проект рішення 
або питання для голосування надсилаються учасникам, які повинні у письмовій 
формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержан-
ня повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути 
проінформовані головою про прийняте рішення.
8.5. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік 
Головою Товариства чи директором Товариства. 
Загальні збори Учасників проводяться за місцем знаходження Товариства, або 
в іншому місці, призначеному органом, який скликав збори. Позачергові збори 
Учасників скликаються Головою Товариства, якщо того вимагають інтереси То-
вариства в цілому. Позачергові (надзвичайні) Загальні збори Учасників Товари-
ства повинні також бути скликані за вимогою директора або ревізійної комісії. 
Учасники, які в сукупності володіють понад 10 % голосів, мають право вимагати 
скликання позачергових загальних зборів учасників з будь-якого приводу і в 
будь-який час, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів го-
лова не виконав вказану вимогу, вони мають право самі скликати загальні збори 
учасників. Про проведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники по-
відомляються шляхом надіслання їм рекомендованих листів — повідомлень із 
зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного або особисто 
під розписку. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до 
початку Загальних зборів Учасників Товариства. Будь-хто з учасників Товари-
ства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах Учасників за умови, 
що воно було ним поставлене не пізніш, як за 25 днів до початку зборів. Не піз-
ніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасників Товариства всім учас-
никам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, 
пов'язаними з порядком денним зборів. З питань, не включених до порядку ден-
ного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на 
Загальних зборах Учасників Товариства.
8.6. Голова Товариства є одночасно Головою Загальних зборів Учасників, якщо 
на самих зборах не буде обраний інший головуючий. Голова Товариства органі-
зовує ведення протоколу Загальних зборів Учасників Товариства. На вимогу 
Учасників повинні видаватися засвідчені витяги з протоколів Загальних зборів 
Учасників Товариства.
8.7. Виконавчий орган Товариства:
8.7.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який одноособово здійснює 
керівництво поточною господарською діяльністю Товариства, та обирається 
(призначається) Загальними зборами Учасників Товариства безстроково. Ди-
ректор не може бути одночасно Головою Товариства чи Головою Загальних збо-
рів учасників Товариства. Директор Товариства може бути звільнений із займа-
ної посади лише за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. 
8.7.2. Компетенція Директора Товариства щодо керівництва поточною діяльніс-
тю Товариства визначається наступними застереженнями:
8.7.2.1. Директор керується в своїй діяльності цим Статутом, рішеннями Загаль-
них зборів Учасників Товариства, внутрішніми документами Товариства, та чин-
ним законодавством.
8.7.2.2. Директор підзвітний Загальним зборам Товариства та організує вико-
нання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасни-
ків Товариства.
8.7.2.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що нале-
жать до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори 
Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повнова-
жень, що належать їм, до компетенції Директора.
8.7.3. З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо ком-
петенції, Директор:
8.7.3.1. Діє без довіреності від імені Товариства. Репрезентує Товариство в 
Україні та за кордоном в межах своїх повноважень.
8.7.3.2. Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, еко-
номічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів То-
вариства.
8.7.3.3. Без довіреності від імені Товариства укладає правочини, договори, 
контракти у тому числі зовнішньоекономічні, підписує заяви, платіжні, фінансові 
та всі інші документи. Директор має право укладати будь-які правочини (догово-
ри, контракти тощо) на будь-яку суму без погодження та/або затвердження їх 
Загальними зборами учасників Товариства..
8.7.3.4. Затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяль-
ності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління 
Товариством.
8.7.3.5. В межах своїх повноважень видає працівникам Товариства та іншим 
особам доручення (довіреності) на укладення угод (договорів) та здійснення ін-
ших дій від імені Товариства.
8.7.3.6. Затверджує ціни на товари, продукцію і тарифи на послуги.
8.7.3.7. Вправі делегувати частину своїх повноважень своїм(-єму) 
заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням 
обмежень, встановлених Статутом Товариства.
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8.7.3.8. Видає обов‘язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі 
документи; веде листування відповідно до вимог законодавства.
8.7.3.9. Затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх 
виконання.
8.7.3.10. Відкриває рахунки Товариства в банківських установах та має право 
підпису в банку (на платіжних, фінансових та усіх інших документів). За наказом 
директора правом підпису банківських документів може наділятися його заступ-
ник або виконавчий директор і головний бухгалтер Товариства.
8.7.3.11. Підписує фінансові документи Товариства на правах першого підпису.
8.7.3.12. Приймає на роботу, переводить на іншу роботу і звільняє з роботи пра-
цівників Товариства, керівних працівників структурних підрозділів Товариства у 
межах своїх повноважень. 
8.7.3.13. Затверджує нормативні документи, що визначають відносини між 
структурними підрозділами Товариства
8.7.3.14. Затверджує фонд заробітної плати, штатний розпис і посадові оклади 
співробітників, встановлює показники, розмір та строки преміювання в межах 
своїх повноважень.
8.7.3.15. Затверджує структуру та штатний розпис апарату управління Товари-
ства, структурних підрозділів Товариства відповідно до своїх повноважень. 
8.7.3.16. Пред’являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, по-
зовні заяви, скарги та заяви в апеляційному та касаційному порядку, в порядку 
нагляду тощо.
8.7.3.17. Розпоряджається кредитами, майном, грошовими коштами, іншими цін-
ностями Товариства відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства.
8.7.3.18. Приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів Това-
риства та виведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства.
8.7.3.19. Приймає рішення про списання, ліквідацію основних засобів незалеж-
но від їх вартості. 
8.7.3.20. Наділяє структурні підрозділи Товариства основними засобами, обіго-
вими коштами та іншими цінностями, необхідними для здійснення діяльності.
8.7.3.21. Застосовує дисциплінарні стягнення, приймає рішення про притягнен-
ня до майнової відповідальності працівників Товариства, керівних та матеріаль-
но відповідальних працівників структурних підрозділів Товариства відповідно до 
своїх повноважень, вимог законодавства та цього Статуту.
8.7.3.22. Надає Державному реєстратору інформацію про зміни та доповнення 
до Статуту Товариства.
8.7.3.23. Здійснює інші дії та наділяється повноваженнями відповідно до положень 
цього Статуту, рішень Загальних зборів, інших внутрішніх документів Товариства.
8.7.3.24. Директор Товариства формує та створює колегіальний орган управлін-
ня Товариством — Раду директорів, який наділений дорадчими функціями. Кіль-
кісний та особовий склад Ради директорів затверджується наказом директора. 
Рада директорів має право вносити на розгляд директора пропозиції щодо по-
кращення діяльності Товариства. Пропозиції Ради директорів затверджуються 
наказом директора. 
8.8. Ревізійна комісія:
8.8.1. Контроль за діяльністю директора здійснює ревізійна комісія, яка створю-
ється загальними зборами учасників з їх числа в кількості 3 осіб. Члени ревізій-
ної комісії можуть бути в будь-який момент відкликані (переобрані) загальними 
зборами учасників. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Строк по-
вноважень ревізійної комісії — 3 роки. 
8.8.2. До своєї діяльності ревізійна комісія може на договірних засадах залучати 
відповідних спеціалістів або користуватися послугами аудиторських фірм.
8.8.3. Перевірка діяльності дирекції здійснюється ревізійною комісією за доручен-
ням загальних зборів учасників, по власній ініціативі або на вимогу учасників.
8.8.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства на-
дання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і осо-
бистих пояснень. 
8.8.5.Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок загаль-
ним зборам учасників Товариства.
8.8.6.Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах.
8.8.7.Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових 
загальних зборів учасників, якщо виникне загроза суттєвим інтересам Товари-
ства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.
8.8.8. У випадку, коли Товариство складається з двох та/або трьох учасників 
(один з яких є директором Товариства), замість ревізійної комісії може обира-
тись ревізор з числа учасників Товариства, якому надаються права та обов’язки 
ревізійної комісії Товариства.
10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батько-

ві, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого 
стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на осно-
вному місці роботи:
голова та члени колегіального 
виконавчого органу або особа, 
яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого ор-
гану

Боднар Ольга Іванівна, Директор 
ТзОВ «Шувар», рік народження: 1960, осві-
та: Базова вища, кваліфікація: Бакалавр з 
менеджменту, виробничий стаж: 40 років, 
стаж роботи на цій посаді: 3 роки, основне 
місце роботи: ТзОВ «Шувар», посада на 
основному місці роботи: Директор.

голова та члени наглядової 
ради (за наявності)

Немає

ревізор або голова та члени 
ревізійної комісії (за наявності)

Доскоч Любов Євгенівна, Голова ревізійної 
комісії ТзОВ «Шувар», рік народження: 1960, 
освіта: Повна вища, кваліфікація: Інженер-
механік, виробничий стаж: 39 років, стаж ро-
боти на цій посаді: 9 років, основне місце ро-
боти: ДП «Універсал» при ВАТ «Полонина», 
посада на основному місці роботи: Директор.

корпоративний секретар (за 
наявності)

Немає

головний бухгалтер (за наяв-
ності)

Собко Наталія Богданівна, Головний бух-
галтер ТзОВ «Шувар», рік народження: 
1985, освіта: Вища, кваліфікація: економіст, 
виробничий стаж: 13 років, стаж роботи на 
цій посаді: 3 роки, основне місце роботи: 
ТзОВ «Шувар», посада на основному місці 
роботи: Головний бухгалтер.

11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального ви-
конавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував 
року, у якому подаються документи

Директор: середньомісячна з/п за 3-ій квартал 2016 — 20870,00 грн. серед-
ньомісячна з/п за 2015 рік — 20580,00 грн.

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

не розміщення облігацій
Розмір статутного капіталу емітента на 22.12.2016р. становить 4 600 000.00 

(Чотири мільйони шістсот тисяч) гривень 00 копійок
2)розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності чле-

нів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу (для емітента — акціонерного товариства також кількість 
акцій)

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що переви-
щує 10 %

Федишин Р.С., Чіпчар А. Р.
4)розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті 

прийняття рішення про публічне розміщення облігацій
Розмір власного капіталу емітента на 30.09.2016р. становить 42 059 000,00 

(Сорок два мільйони п`ятдесят дев`ять тисяч) гривень 00 копійок
3Інформація 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 відпо-
відні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, 
загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 5 000 штук, на загальну номінальну вартість 5 000 000,00 грн., форма існу-
вання — бездокументарна, про що видано свідоцтво Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку № 77/2/05 від 20.04.2005 року (Свідоцтво анульова-
но на підставі Свідоцтва ДКЦПФР № 5/2/06 від 18.01.2006 р.);

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 4 510 штук, на загальну номінальну вартість 4 510 000,00 грн., форма існу-
вання — бездокументарна, про що видано свідоцтво Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку № 5/2/06 від 18.01.2006 року (Свідоцтво анульовано 
на підставі Розпорядження ДКЦПФР № 148-С-О від 22.06.2011 р.);

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 20 000 штук, на загальну номінальну вартість 20 000 000,00 грн., форма іс-
нування — бездокументарна, про що видано свідоцтво Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку № 252/2/07 від 08.06.2007 року, дата видачі свідо-
цтва 25.06.2007 року. 

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

Облiгацiї не продавались i не продаються на жодній фондовій біржі.
3)відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента
Облiгацiї не включені до лістингу жодної фондової біржі.
4Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
1)чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що пе-

редував кварталу, у якому подаються документи)
Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2016р.38 (тридцять вісім) 

чоловік
2)перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльнос-

ті із зазначенням терміну закінчення їх дії
Немає
3) опис діяльності емітента станом на 30.09.2016р. а саме, дані про:
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) 

емітент
Основний вид діяльності емітента — створення та експлуатація ринків та тор-

гових комплексів, організація торгівлі продовольчими (сільськогосподарськими) 
товарами, здача в оренду торгових площ, надання супутних послуг тощо.

На підприємстві функціонує сучасна інфраструктура стаціонарних будівель, 
що дозволяє максимально задовольняти портеби як продавців, так і покупців 
протягом усього року, і відповідно, сезонного характеру їх діяльності немає.

Емітентом надаються також інші послуги, зокрема, готельні, юридичні, банків-
ські, побутові тощо.

Важливою складовою у діяльності емітента є функціонування дочірніх підпри-
ємств, а це — торгові мережі, виробничі напрямки.

Послугами емітента користуються фізичні та юридичні особи м.Львова та 
Львівщини.

Емітент у своїй діяльності використовує власну комерційну нерухомість, а 
саме, торговий комплекс загальною площею 14100 кв.м. та промислово-
продуктовий міні-ринок загальною площею 2108,8 кв.м. З орендарями укладено 
понад 300 договорів оренди, які здійснюють реалізацію промислової та продукто-
вої продукції.

Так, за січень-вересень 2016 року від надання підприємцям в оренду в діючо-
му торговому комплексі за адресою: м.Львів, проспект Червоної Калини, 36, тор-
гових площ для реалізації промислових і продуктових товарів та інших супутних 
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платних послуг, емітентом отримано 23,7 млн.грн. надходжень орендних та інших 
платежів. 

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент
З огляду на те, що підприємство знаходиться в безпосередній близькості до 

кордонів г Євросоюзом, а це дозволяє значно зменшити накладні витрати при 
транспортуванні перевантаженні та реалізації продукції, перспективним є реалі-
зація імпортних товарів поставлених з-за кордону. Крім цього, надзвичайно важли-
вим є реалізація сільськогосподарської продукції, вирощеної вітчизняними фер-
мерськими господарствами. Основними покупцями продукції, яка реалізується на 
торгових площах емітента, є, переважно, мешканці м.Львова та Львівщини.

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
Основним напрямком інвестиційної діяльності емітента є покращення наяв-

ної інфраструктури, а також — подальша розбудова сучасних торговельних комп-
лексів і надання в оренду пристосованих площ для реалізації операторами сіль-
ськогосподарської та промислової продукції.

Для цього, вже у наступному 2017 році буде побудовано та здано в експлуа-
тацію триповерхову споруду — торговий центр «Шувар» загальною площею 
7200 кв.м. Очікувані надходження доходів (орендних платежів) від функціонуван-
ня цього об’єкту за рік становитиме понад 8 млн.грн. 

стратегію досліджень та розробок 
Учасники ринку фіксують зміну купівельних переваг, зокрема, переорієнтацію 

споживачів з імпортної продукції, яка зросла в ціні внаслідок девальвації націо-
нальної валюти, на соціальні групи товарів. Крім імпортної продукції, підвищили-
ся ціни на холодильне обладнання та програмне забезпечення, через що термін 
окупності торгівельної точки суттєво збільшився. Така ситуація буде змушувати 
операторів переглядати асортимент продукції в сторону вітчизняного виробника, 
оскільки попит на імпортні товари буде знижуватись. При цьому, основні зусилля 
операторів спрямовуються на утримання ринкових позицій, оптимізацію структу-
ри існуючих торговельних мереж і реалізацію планів з розширення власних ме-
реж. Власне, основним стратегічним напрямком в діяльності емітента є відкриття 
нових сучасних торгових площ, переважно, на вже існуючих об’єктах (компаніях), 
де вже сформоване місце зустрічі продавця і покупця. І що особливо важливо 
— це практична реалізація політики емітента у сфері модернізації виробничих 
процесів. 

основних конкурентів емітента 
Основними конкурентами емітента є, переважно, новостворені мережі супер-

маркетів та інші промислові та продуктові ринки м.Львова. Зокрема, це торгові 
мережі, які знаходяться недалеко від ТзОВ «Шувар», а саме — «Сільпо», «Рука-
вичка», ТЦ«Іскра», «Ашан», Кінг Крос Леополіс. 

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпо-
раціях, інших об’єднаннях підприємств Емітент не є учасником асоціацій, консор-
ціумів, концернів, корпорацій, інших об’єднань підприємств 

відомості про філії та представництва емітента
Філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Емітент не має. 
4)відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента 

(крім банків)): 
які існують на 22.12.2016р.: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторо-

ни, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума 
зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; 
строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму 
зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнен-
ня, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином 
Генеральний договір кредитної лінії № 42/К/14 від 04.07.2014р., Кредитор:  
ПАТ АКБ «Львів», Сума зобов'язання: 6 600 000,00 грн., валюта зобов’язання: 
гривня, Строк виконання: 03.07.2017р., Порядок виконання: щомісячно рівними 
частинами, Остаточна сума зобов'язання: 3 477 251,49 грн.

Генеральний договір кредитної лінії № 34/К/15 від 06.11.2015р., Кредитор: 
ПАТ АКБ «Львів», Сума зобов'язання: 500 000,00 дол. США, валюта зобов’язання: 
долар США, Строк виконання: 05.11.2017р., Порядок виконання: протягом листо-
пада 2016 — вересня 2017 щомісячно рівними частинами, Остаточна сума 
зобов'язання: 500 000,00 дол. США.

Договір поворотної фінансової допомоги № 48 від 24.03.2016р., Кредитор: 
ТзОВ «РСП «Шувар», Сума зобов'язання: 40 000,00 грн., валюта зобов’язання: 
гривня, Строк виконання: 31.12.2018р., повернення суми позики до завершення 
терміну дії договору, сума зобов'язання на останню звітну дату: 23015446,82 грн.

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 
зобов’язань за укладеними кредитними правочинами відсутні. 

які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укла-
дання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кре-
дитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним право-
чином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; 
дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його роз-
мір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та 
припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином Емітент не має не-
виконаних кредитних правочинів.

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента зміна кон’юнктури 
ринку;податковий ризик, пов’язаний зі змінами у податковому законодавстві;форс-
мажорні обставини. 

6)перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
На даний час здійснюється подальша розбудова комерційної нерухомості. 

Так, у 2017 році планується будівництво та здача в експлуатацію торгового цен-
тру «Шувар» — триповерхової споруди загальною площею 7200 кв.м., призна-
ченої, переважно, для здійснення реалізації орендарями продуктових та промис-
лових товарів. Крім цього, протягом наступних років основна увага в діяльності 
емітента буде спрямована на реалізацію маркетингової стратегії щодо покращен-
ня функціонування наявної комерційної нерухомості, збільшення рентабельнос-

ті, отримання додаткових надходжень власних коштів від надання в оренду тор-
гових площ та супутних послуг.

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

Дочірнє підприємство «Шувар-Продукт», ЄДРПОУ: 30337873, 79070 м.Львiв, 
вул.Чукарiна, 6, частка у статутному капiталi- 100%,

Дочірнє підприємство «Шувар-Агро», ЄДРПОУ: 30337889, 79070 м.Львiв 
вул. Чукарiна, 6, частка у статутному капiталi- 100%,

Дочірнє підприємство «Рекламне агенство «Шувар», ЄДРПОУ: 31073757, 
79070 м.Львiв, вул.Чукарiна, 6, частка у статутному капiталi- 100%, 

Дочірнє підприємство «Шувар-Захист», ЄДРПОУ: 31659144, 79070 м.Львiв, 
вул.Чукарiна, 6, частка у статутному капiталi- 100% ,

ТзОВ «Львiвський коровай», ЄДРПОУ: 32052363,79070 м.Львiв, 
вул. Чукарiна, 6, частка у статутному капiталi- 25%,

ТзОВ «Зоряний водопад», ЄДРПОУ: 32569298, 79049 м.Львiв, вул.Трильов-
ського, 12а, частка у статутному капiталi- 40%, 

ТзОВ «Вайтек», ЄДРПОУ: 33420094, 79070, м.Львiв, вул.Чукарiна, 6, частка у 
статутному капiталi- 50%,

ТзОВ «Галтурзахiд», ЄДРПОУ:32969447, 79070, м.Львiв, вул.Чукарiна, 6, 
частка у статутному капiталi- 50%, 

ТзОВ «Шувар-Агроiнвест», ЄДРПОУ: 33074074, 79070, м.Львiв, вул.Чукарiна, 
6, частка у статутному капiталi- 80%,

Товарна бiржа «Львiвська Унiверсальна», ЄДРПОУ: 33562323, 79070, м.Львiв, 
вул.Чукарiна, 6, частка у статутному капiталi- 40%.

8)відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування са-
нації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емі-
тент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій

За період 2013-2015 рр. до емітента не порушувались справи про банкрут-
ство і не застосовувались заходи із санації.

9)баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про 
сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються 
документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

Наведений в Додатку 1
10) баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, у 

якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій
Наведений в Додатку 2
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 консалтингова фірма 

«Бізнес партнери», Код ЄДРПОУ 37741155.
місцезнаходження або місце проживання79058, Україна, м.Львів, вул.Маса-

рика, 18/130.
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

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

Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.
реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-

рів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтва про включення до Реє-
стру аудиторських фірм та аудиторів № 4463 Рішення Аудиторської Палати Укра-
їни від 29 вересня 2011 року № 239/3, термін дії Свідоцтва до 28 липня 2021 року.

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

1Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; наймену-
вання органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників 
голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про роз-
міщенняРішення про розміщення облігацій прийнято Загальними зборами учас-
ників ТзОВ «Шувар» від 22 грудня 2016р., протокол №26. Голосування відбува-
лося шляхом підняття рук учасниками (їх представниками) які прибули для 
участі в роботі Загальних зборів Товариства. Для участі у голосуванні зареє-
струвалось 5 (п’ять) учасників (належним чином уповноважених представників) 
товариства, які в сукупності володіють 100 % (Сто відсотків) голосів учасників 
товариства, що в гривневому еквіваленті становить 4 600 000,00 грн. (Чотири 
мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок). За прийняття рішення про розмі-
щення облігацій проголосували 5 (п’ять) учасників (в особі належним чином 
уповноважених представників) товариства, які в сукупності володіють 100 % 
(Сто відсотків) голосів учасників товариства.
2 Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщен-
ня облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)Кошти від продажу об-
лігацій в сумі 70000000,00 (сімдесят мільйонів) гривень планується спрямувати 
на будівництво нової триповерхової споруди торгового центру «Шувар», загаль-
ною площею 7,2 тис.кв.м., яка буде побудована і здана в експлуатацію в 2017 
році. Загальна вартість будівництвта торгового центру становить 65 млн.грн. 
Адреса місцезнаходження об’єкта:м.Львів, пр.Червоної Калини, 36
Крім цього, кошти від продажу облігацій планується спрямувати на покращення 
інфраструктури підприємства, а саме: реконструкція частини торгового комп-
лексу та приміщень побутового обслуговування (1-ша черга) — 3 млн.грн., бла-
гоустрій прибудинкової території торгового комплексу — 2 млн.грн.
3Джерела погашення та виплати доходу за облігаціямДжерелами погашення та ви-
плати доходу за облігаціями є власні кошти емітента, отримані від його діяльності, що 
залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів.
4Емітент зобов’язується не використовувати кошти, отримані при публічному 
розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статут-
ного капіталу емітента, для будівництва житла а також покриття збитків від гос-
подарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як ре-
зультату поточної господарської діяльності.
5Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
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1) параметри випуску:
характеристика облігацій (імен-
ні; відсоткові/цільові/ дисконтні; 
звичайні (незабезпечені)/забез-
печені)
кількість облігацій
номінальна вартість облігації

іменні; відсоткові; звичайні (незабезпече-
ні)
70 000 (Сімдесят тисяч) штук
1 000,00 (Одна тисяча) гривень 00 копі-
йок

загальна номінальна вартість 
випуску облігацій

70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів) гри-
вень 00 копійок

серія облігацій* С
кількість облігацій та порядкові 
номери облігацій в серії обліга-
цій*

облігації випускаються однією серією «С», 
в кількості 70 000 (Сімдесят тисяч) штук, 
порядкові номери облігацій №№00001-
70000

загальна номінальна вартість 
облігацій в серії облігацій*

70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів) гри-
вень 00 копійок

2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про пу-
блічне розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука/гарантія/стра-
хування ризиків непогашення основної 
суми боргу/непогашення основної суми 
боргу та невиплати доходу за облігація-
ми)

 Емітентом прийнято рішення 
про розміщення незабезпечених 
облігацій

3)розмір забезпечення -
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/
гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної 
реєстрації -
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір по-
руки/договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непо-
гашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) -
істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення осно-
вної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за 
облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або 
основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається 
гарантія, строк і порядок виконання -
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/ страхови-
ком відносин контролю, укладених правочинів тощо -
баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/
страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються доку-
менти для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій -
порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітен-
тів — акціонерних товариств)*
Емітент не є акціонерним товариством.
4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких 
прийнято рішення про публічне розміщення
Власникам облігацій надається право:
- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржово-
му ринках цінних паперів; — право на отримання номінальної вартості об-
лігацій при настанні строку їх погашення;- право на отримання відсоткового 
доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в 
кінці відсоткового періоду. 
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 рек-
візити: 
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано 
об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільови-
ми 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 до-
кументів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропо-
зиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), 
які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору 
підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емі-
тент залучає підрядника); 
рішення про затвердження проектної документації; 
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи 
для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будів-
ництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлово-
го будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, до-
говору поруки тощо (у разі укладання такого договору) 
(у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових облігацій, ви-
конання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будів-
ництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізич-
них та юридичних осіб через розміщення облігацій)
Емітентом прийнято рішення про розміщення відсоткових облігацій.

6)рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента об-
лігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової 
оцінки та/або останнього її оновлення*
Згідно з рішенням Рейтингового комітету агенства ТОВ «Кредит-Рейтинг» 
№12750-А/CIR-07/SHUV 002-017 від 23 червня 2016 року рейтинг боргового ін-
струменту визначений на рівні uaB, прогноз стабільний.
6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

1) дати початку та закінчення 
укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі 
публічного розміщення об-
лігацій; адреса, де відбува-
тиметься укладення дого-
ворів з першими власниками 
у процесі публічного розмі-
щення облігацій

Укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій серії 
С здійснюється у наступні строки:
Дата початку укладення договорів з першими 
власниками 01.03.2017 року.
Дата закінчення укладення договорів з перши-
ми власниками 28.02.2018 року.
Договори з першими власниками укладаються 
на організаторі торгівлі Публічне акціонерне 
товариство «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕК-
ТИВА», адреса: м. Дніпро, вулиця Воскресен-
ська, будинок 30.

2) можливість дострокового 
закінчення укладення дого-
ворів з першими власника-
ми у процесі публічного 
розміщення облігацій (у разі 
якщо на запланований об-
сяг облігацій укладено до-
говори з першими власни-
ками та облігації повністю 
оплачено)

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій 
укладено договори з першими власниками та 
облігації повністю оплачено до дати закінчен-
ня укладення договорів з першими власника-
ми, можливе дострокове закінчення укладен-
ня договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій.

3) дії, що проводяться в разі 
дострокового закінчення 
укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі 
публічного розміщення об-
лігацій (якщо на запланова-
ний обсяг облігацій укладе-
но договори з першими 
власниками та облігації по-
вністю оплачено)

Укладення договорів з першими власниками 
облігацій достроково припиняється при досяг-
ненні запланованого обсягу випуску. Прийнят-
тя рішення про дострокове завершення укла-
дення договорів з першими власниками, 
затвердження результатів укладення догово-
рів з першими власниками, затвердження ре-
зультатів розміщення та затвердження звіту 
про результати розміщення облігацій здійсню-
ється директором Товариства. Товариство має 
право достроково подати для реєстрації до 
НКЦПФР звіт про результати розміщення об-
лігацій.

4) порядок подання заяв на 
придбання облігацій

Подання заяв на придбання облігацій здійсню-
ється в строки, передбачені для укладення до-
говорів з першими власниками у порядку згідно 
з Правилами та Регламентом Біржі, через яку 
прийнято рішення здійснювати публічне розмі-
щення облігацій, та у відповідності до вимог 
чинного законодавства України. Заяви на при-
дбання облігацій в ході укладання договорів з 
першими власниками подаються під час прове-
дення торгів на біржі, через яку відбувається 
розміщення облігацій. Заяви обов’язково повин-
ні містити кількість цінних паперів та ціну одного 
цінного паперу або однозначні умови її визна-
чення. Заявки можуть подавати члени Біржі або 
клієнти членів Біржі — юридичні та фізичні осо-
би, резиденти та нерезиденти України.

5) порядок укладання догово-
рів купівлі-продажу обліга-
цій

Договори купівлі-продажу облігацій уклада-
ються на організаторі торгівлі Публічне акціо-
нерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕР-
СПЕКТИВА» у відповідності до Правил 
фондової біржі , зареєстрованих НКЦПФР, та 
чинного законодавства України щодо прове-
дення біржових торгів.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу 
облігацій під час розміщення 
(за номінальною вартістю/з 
дисконтом (нижче номіналь-
ної вартості)/з премією (вище 
номінальної вартості))

Продаж облігацій під час розміщення здійсню-
ється за номінальною вартістю

валюта, у якій здійснюється 
оплата облігацій (національ-
на або іноземна валюта)

Оплата облігацій здійснюється в національній 
валюті (гривні)

найменування і реквізити 
банку та номер поточного 
рахунку, на який вносити-
меться оплата за облігації 
(якщо оплата облігацій здій-
снюється у національній ва-
люті та іноземній валюті, — 
окремо вказуються номери 
рахунків у національній та 
іноземній валютах)

ПАТ «АКБ «Львів»
МФО 325268
р/р 2600066516
Адреса банку: м.Львів, вул.Сербська, 1

строк оплати облігацій Облігації оплачуються виключно грошовими 
коштами у розмірах та в терміни, передбачені 
договорами щодо купівлі-продажу облігацій, 
але не пізніше дня, що передує дню затвер-
дження результатів укладання договорів з пер-
шими власниками та результатів розміщення 
облігацій.

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами 
щодо розміщення облігацій цього випуску):
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повне найменуванняЕмітентом прийнято рішення не залучати до розмі-
щення облігацій андеррайтера.
код за ЄДРПОУ -місцезнаходження-номери телефонів та факсів-
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, 
андеррайтингу-реквізити договору (попереднього договору) з андеррайте-
ром (номер, дата укладення)

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати пу-
блічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розмі-
щення облігацій):
повне найменування Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА 

БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
код за ЄДРПОУ 33718227
місцезнаходження м. Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 30
номери телефонів та фак-
сів

Телефон:(056)373-95-94, Тел/факс:
(056)373-95-94, Телефон:(044)537-62-12

номер і дата видачі ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку — діяльності з ор-
ганізації торгівлі на 
фондовому ринку

Ліцензія на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — діяльності з орга-
нізації торгівлі на фондовому ринку 
№АЕ294782, дата переоформлення 
10.04.2015р. 

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування Публічне акціонерне товариство «Національ-

ний депозитарій України»
місцезнаходження м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ 30370711
реквізити договору (попе-
реднього договору) про об-
слуговування випусків цін-
них паперів (номер, дата 
укладення)

Договiр вiд 09 вересня 2013 року №Е-8186/п 
про обслуговування емiсiї цiнних паперiв

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників 
іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій 
цінних паперів):
повне найменування Публічне акціонерне товариство «Національ-

ний депозитарій України»
місцезнаходження м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ 30370711
реквізити договору про на-
дання реєстру власників 
іменних цінних паперів (но-
мер, дата укладення) (за-
значаються у разі складан-
ня такого договору)

Договір про надання реєстру власників імен-
них цінних паперів не укладався

номер, серія та дата видачі 
ліцензії на здійснення про-
фесійної діяльності на фон-
довому ринку — депозитар-
ної діяльності депозитарної 
установи (зазначаються у 
разі, якщо особою, визна-
ченою на надання емітенту 
реєстру власників іменних 
цінних паперів, є депози-
тарна установа)

Надання емітенту реєстру власників іменних 
цінних паперів здійснює Центральний депози-
тарій цінних паперів

7 Строк та порядок повернен-
ня внесків, внесених в 
оплату за облігації, у разі 
визнання емісії облігацій 
недійсною

Емітент персонально повідомляє перших влас-
ників цінних паперів про визнання реєстру-
вальним органом емісії цих цінних паперів не-
дійсною та повертає першим власникам гроші, 
що надійшли як плата за розміщені облігації, а 
Покупці зобов’язані повернути Емітенту цінні 
папери, емісія яких визнана недійсною, шля-
хом перерахування на рахунок Емітента від-
критий у Центральному депозитарії, в порядку 
та строк, визначені проспектом емісії цінних 
паперів. Строк повернення внесків не може пе-
ревищувати шести місяців з дня прийняття ре-
єструвальним органом рішення про визнання 
емісії цінних паперів недійсною.

8 Строк та порядок повернен-
ня внесків, внесених в 
оплату за облігації, у разі 
незатвердження в установ-
лені строки результатів 
укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі 
публічного розміщення об-
лігацій

У разі не затвердження Емітентом у встанов-
лені строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного роз-
міщення облігацій (відповідної серії), Емітент 
зобов’язаний повернути власникам облігацій 
(відповідної серії) гроші, що надійшли як опла-
та за розміщені цінні папери, шляхом їх пере-
рахування в безготівковому порядку, а Покупці 
зобов’язані повернути Емітенту цінні папери 
шляхом перерахування на його рахунок, від-
критий у Центральному депозитарії, в строк не 
більше шести місяців з дня закінчення строку 
для затвердження результатів укладання до-
говорів з першими власниками облігацій.

9Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареє-
строваних змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є 
учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне 
розміщення облігацій)Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення

10Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі при-
йняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням: -
1)для юридичних осіб — резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за 
ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації — 
2)для юридичних осіб — нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізи-
тів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцез-
находження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового 
реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого 
органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) -
3)для фізичних осіб — резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживан-
ня, 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 наявності), 
громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує 
особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ-
11 Умови та дата закінчення 

обігу облігацій
Обіг облігацій починається після реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку звіту про результати розмі-
щення облігацій та отримання свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій і триває по 
25.12.2026 року.

12 Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
випадки, у яких емітент здійснює 
обов’язковий викуп облігацій

Можливість викупу емітентом облі-
гацій у власників за їх вимогою не 
передбачена.

порядок повідомлення власників облі-
гацій про здійснення викупу облігацій

 -

порядок встановлення ціни викупу об-
лігацій

 -

строк, у який облігації можуть бути 
пред’явлені їх власниками для викупу

 -

13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рі-
шення про публічне розміщення відсоткових облігацій):

1)дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Відсотко-

вий 
період

Дата початку 
відсоткового 

періоду

Дата 
закінчення 

відсоткового 
періоду

Дата початку 
виплати 

відсоткового 
доходу

Дата закінчення 
виплати 

відсоткового 
доходу

1 01.03.2017 25.12.2017 26.12.2017 26.02.2018
2 26.12.2017 25.12.2018 26.12.2018 26.02.2019
3 26.12.2018 25.12.2019 26.12.2019 26.02.2020
4 26.12.2019 25.12.2020 26.12.2020 26.02.2021
5 26.12.2020 25.12.2021 26.12.2021 26.02.2022
6 26.12.2021 25.12.2022 26.12.2022 26.02.2023
7 26.12.2022 25.12.2023 26.12.2023 26.02.2024
8 26.12.2023 25.12.2024 26.12.2024 26.02.2025
9 26.12.2024 25.12.2025 26.12.2025 26.02.2026

10 26.12.2025 25.12.2026 26.12.2026 26.02.2027
2) заплановані відсо-

тки (або межі, у 
яких емітент може 
визначити розмір 
відсоткового дохо-
ду за відсотковими 
облігаціями, щодо 
яких прийнято рі-
шення про публічне 
розміщення, під час 
розміщення), метод 
розрахунку та поря-
док виплати відсо-
ткового доходу

Відсотковий дохід за облігаціями на 1-ий відсотковий 
період встановлюється у розмірі 0,05 % (Нуль цілих та 
п`ять сотих відсотка) річних. Відсоткова ставка для об-
лігацій на кожен з 2 по 10 відсоткові періоди визначаєть-
ся Емітентом виходячи з ринкової кон’юнктури не пізні-
ше ніж за 30 календарних днів до початку наступного 
відсоткового періоду. Емітент публікує відомості про роз-
мір відсоткового доходу на відповідний відсотковий пері-
од за облігаціями у тому самому офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, в якому опублікований проспект емісії 
цих облігацій. Сума відсоткового доходу (в гривнях) за 
кожною облігацією розраховується за такою формулою:
D = (N * R * Т) / (365 * 100), де:
D — сума відсоткового доходу;
N — номінальна вартість однієї облігації, що знахо-
дяться у власника, у гривнях;
R — відсоткова ставка;
Т — кількість днів у відповідному відсотковому періо-
ді;
365 — кількість днів у році.
Сума результату по кожній облігації має бути округле-
на до копійок.
Відсоткова ставка за облігаціями не може бути вста-
новленою менше 0,05 % річних.

3) валюта, у якій здій-
снюється виплата 
відсоткового доходу 
(національна або 
іноземна валюта)

виплата відсоткового доходу здійснюється в націо-
нальній валюті (гривні)

4) порядок переказу 
коштів власникам 
облігацій з метою за-
безпечення виплати 
відсоткового доходу 
за облігаціями

Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпе-
чення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емі-
тент здійснює на підставі реєстру, що складається де-
позитарієм на день закінчення відсоткового періоду та 
надається Емітенту на дату виплати відсоткового до-
ходу. Емітент перераховує нараховану для виплати 
відсоткового доходу суму грошових коштів власнику 
облігацій на його поточний рахунок в банку, реквізити 
якого будуть надані депозитарієм або власником.
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Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за 
облігаціями припадає на святкові (вихідні) дні за за-
конодавством України, виплата доходу здійснюється 
у відповідний строк, починаючи з наступного за свят-
ковим (вихідним) робочим днем. У разі, якщо влас-
ник облігацій на момент виплати відсоткового доходу 
не матиме відкритого банківського рахунку, або у разі 
відсутності інформації щодо банківського рахунку 
власника облігацій чи повернення сплаченого відсо-
ткового доходу на рахунок емітента через невідпо-
відність наданих банківських реквізитів, належні 
власникам облігацій кошти депонуються на поточно-
му рахунку емітента до з'ясування реквізитів плате-
жу. Про відсутність або неточність інформації про 
банківський рахунок власника облігацій емітент по-
відомляє депозитарій або власника облігацій. У тако-
му разі належні власнику відсотки виплачуються піс-
ля надання власником або депозитарієм уточненої 
інформації. Відсотки на депоновані кошти не нарахо-
вуються. 

14 Порядок погашення облігацій:
1) дати початку і закінчення 

погашення облігацій
Дата початку погашення облігацій: 
26.12.2026 р.
Дата закінчення погашення облігацій: 
26.02.2027 р.

2) умови та порядок надання 
товарів (послуг) (у разі при-
йняття рішення про розмі-
щення цільових облігацій)

Емітентом прийнято рішення про розміщення 
відсоткових облігацій.

3) порядок виплати номіналь-
ної вартості облігації із за-
значенням валюти, у якій 
здійснюється погашення 
(національна або іноземна 
валюта) (у разі прийняття 
рішення про публічне/при-
ватне розміщення відсо-
ткових/дисконтних обліга-
цій)

Виплата номінальної вартості облігацій здій-
снюється на підставі реєстру власників облі-
гацій, складеного на кінець операційного дня, 
що передує даті початку погашення облігацій. 
Власник облігацій повинен своєчасно, протя-
гом терміну погашення облігацій, перерахува-
ти належні йому облігації, що підлягають по-
гашенню, на рахунок в цінних паперах 
емітента в депозитарії. Емітент, на підставі 
реєстру, який формується депозитарієм на кі-
нець операційного дня, що передує дню по-
чатку погашення облігацій та надається емі-
тенту на дату початку погашення, перерахує 
власнику облігацій на його поточний рахунок в 
банку, реквізити якого будуть надані депози-
тарієм або власником, зі свого поточного ра-
хунку необхідну суму грошових коштів для 
погашення належної їм кількості облігацій. У 
разі, якщо власник облігацій на момент пога-
шення не матиме відкритого банківського ра-
хунку, емітент має право вимагати відкриття 
ним банківського рахунку і перерахує на від-
критий рахунок необхідну суму грошових ко-
штів після одержання повідомлення про від-
криття рахунку. Належні таким власникам 
облігацій кошти депонуються на поточному 
рахунку емітента до з'ясування реквізитів пла-
тежу. У разі відсутності інформації щодо бан-
ківського рахунку власника облігацій або по-
вернення сплачених власнику облігацій 
грошових коштів на рахунок емітента через 
невідповідність наданих банківських реквізи-
тів, належні власникам облігацій кошти депо-
нуються на поточному рахунку емітента до 
з'ясування реквізитів платежу. Про відсутність 
або неточність інформації про банківський ра-
хунок власника облігацій емітент повідомляє 
депозитарій або власника. У такому разі на-
лежні власнику кошти виплачуються після на-
дання власником або депозитарієм уточненої 
інформації. Виплата номінальної вартості об-
лігації здійснюється в національній валюті 
(гривні)

4) можливість дострокового 
погашення емітентом всьо-
го випуску (серії) облігацій 
за власною ініціативою (по-
рядок повідомлення влас-
ників облігацій про при-
йняття емітентом рішення 
про дострокове погашення 
випуску (серії) облігацій; 
порядок встановлення ціни 
дострокового погашення 
облігацій; строк, у який об-
лігації мають бути 
пред’явлені для достроко-
вого погашення)

Можливість дострокового погашення облігацій 
за власною ініціативою не передбачена. 

5) можливість дострокового 
погашення облігацій за ви-
могою їх власників (поря-
док повідомлення власни-
ків облігацій про прийняття 
емітентом рішення про до-
строкове погашення випус-
ку (серії) облігацій; порядок 
встановлення ціни достро-
кового погашення облігацій; 
строк, у який облігації мо-
жуть бути пред’явлені для 
дострокового погашення)

Можливість дострокового погашення облігацій 
за вимогою їх власників не передбачена. 

дії, які проводяться у разі 
несвоєчасного подання об-
лігацій для погашення (до-
строкового погашення) ви-
пуску (серії) облігацій

Належна до виплати сума депонується на від-
повідному рахунку Емітента до особистого 
звернення Власників облігацій та після надан-
ня даних про реквізити, за якими повинна бути 
проведена виплата номінальної вартості облі-
гацій при їх погашенні. Відсотки на депоновані 
кошти не нараховуються і не виплачуються.

15 Порядок оголошення емі-
тентом дефолту та порядок 
дій емітента в разі оголо-
шення ним дефолту

У разі неспроможності Емітента виплатити 
власникам облігацій у строк, встановлений 
умовами емісії, відсотковий дохід за облігація-
ми та/або погасити частину чи номінальну вар-
тість облігацій в терміни та строки зазначені у 
цьому проспекті емісії Емітент публікує інфор-
мацію про таку неспроможність у тих же друко-
ваний виданнях, що й проспект емісії облігацій 
не менш як за 20 (двадцять) календарних днів 
до закінчення термінів виплати
відсоткового доходу та погашення. Відновлен-
ня платоспроможності емітента або визнання 
його банкрутом та застосування ліквідаційної 
процедури, повного або часткового задоволен-
ня вимог кредиторів здійснюється відповідно 
до вимог чинного законодавства.

16 Застереження про те, що 
загальна номінальна вар-
тість випуску облігацій пе-
ревищує розмір власного 
капіталу емітента (у разі 
прийняття рішення про 
розміщення звичайних (не-
забезпечених) облігацій)*

Загальна номінальна вартість випуску обліга-
цій перевищує розмір власного капіталу емі-
тента.

17 Інші відомості*
18 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розгляда-
тися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність 
відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску 
та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від емітента:
Директор ТзОВ «Шувар»  ________  Боднар Ольга Iванiвна
Від аудитора: 
Директор 
ТОВ АКФ «Бізнес партнери»  ________ Цуприк Наталія Андріївна
Від андеррайтера*: 
Від фондової біржі, 
через яку прийнято рішення 
здійснювати публічне 
розміщення облігацій**:

__________ 
* За наявності. 
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016 р. 
Форма №1 Код за ДКУД, 1801001, тис. грн.

актив Код
рядка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 6
 первiсна вартiсть 1001 28 34
 накопичена амортизація 1002 (27) (28)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 298 2 589
Основні засоби 1010 2 602 2 845
 первiсна вартiсть 1011 4 627 5 219
 знос 1012 (2 025) (2 374)
Інвестиційна нерухомість 1015 43 905 42 835
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 59 640 59 411
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (15 735) (16 576)
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 1 355 1 377
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 29 024 24 320
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Відстрочені податкові активи 1045 344 344
Iншi необоротнi активи 1090 - -
усього за роздiлом I 1095 77 529 74 316
II. оборотні активи
Запаси 1100 186 184
 Виробничi запаси 1101 138 136
 Товари 1104 48 48
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 9 027 8 146

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 - 19 352

 з бюджетом 1135 - 2 135
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140 234 234

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 504 3 428
Поточні фінансові інвестиції 1160 - 573
Гроші та їх еквіваленти 1165 181 1 735
 Готівка 1166 1 -
 Рахунки в банках 1167 180 1 735
Витрати майбутніх періодів 1170 30 49
Інші оборотні активи 1190 4 37
усього за роздiлом II 1195 10 166 35 873
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 87 695 110 189
пасив Код

рядка
на початок 

звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 600 4 600
Капітал у дооцінках 1405 35 946 35 795
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 39 39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 416 1 625
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 (368) -
усього за роздiлом I 1495 41 633 42 059
II. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 7 366 1 099
Інші довгостроковi зобов’язання 1515 31 754 23 537
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
усього за роздiлом IІ 1595 39 120 24 636
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 2 494 2 648
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 - 11 857
 товари, роботи, послуги 1615 450 2 427
 розрахунками з бюджетом 1620 242 422
 у тому числі з податку на прибуток 1621 54 281
 розрахунками зі страхування 1625 77 45
 розрахунками з оплати праці 1630 106 176
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640 - -

Поточні забезпечення 1660 638 638
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 2 935 25 281
усього за роздiлом ІII 1695 6 942 43 494
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 87 695 110 189

Керівник Боднар О.І.  Головний бухгалтер Собко Н.Б.  Боднар О.І.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 9 місяців 2016 р. Форма №2 1801003

I. фІнанСовІ реЗультати
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2000 23 713 19 418

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2050 (19 734) (16 851)

валовий :
 прибуток 2090 3 979 2 567
 збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 7 796 4 814
Адміністративні витрати 2130 (3 965) (3 112)
Витрати на збут 2150 (189) (216)
Інші операційні витрати 2180 (1 704) (2 921)
фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 5 917 1 132

 збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 538 27
Інші доходи 2240 838 102
Фінансові витрати 2250 (1 573) (651)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (579) (102)
фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 5 141 508
 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (926) -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 4 215 508
 збиток 2355 - -

II. СуКупний доХІд
Найменування показника 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 асоційованих 
та спільних підприємств

2415 - -

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

2455 - -

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

2465 4 215 508

III. елементи операцІйниХ витрат
Найменування показника Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 17 853 17 190
Витрати на оплату праці 2505 2 989 2 649
Відрахування на соціальні заходи 2510 619 911
Амортизація 2515 1 259 1 186
Інші операційні витрати 2520 2 872 1 164
разом 2550 25 592 23 100

IV. 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 - -

Керівник Боднар О.І.  Головний бухгалтер Собко Н.Б. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.
 Форма №1, Код за ДКУД 1801001, тис. грн

актив Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 1
 первiсна вартiсть 1001 27 28
 накопичена амортизація 1002 (26) (27)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 64 298
Основні засоби 1010 3 323 2 602
 первiсна вартiсть 1011 5 230 4 627
 знос 1012 (1 907) (2 025)
Інвестиційна нерухомість 1015 46 368 43 905
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 61 193 59 640
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (14 825) (15 735)
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 7 104 1 355
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 43 581 29 024
Відстрочені податкові активи 1045 1 899 344
Iншi необоротнi активи 1090 - -
усього за роздiлом I 1095 102 340 77 529
II. оборотні активи
Запаси 1100 185 186
 Виробничi запаси 1101 136 138
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 Товари 1104 49 48
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 1 032 9 027

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 3 459 -

 з бюджетом 1135 138 -
 у тому числі з податку на прибуток 1136 84 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140 295 234

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 605 504
Поточні фінансові інвестиції 1160 1 072 -
Гроші та їх еквіваленти 1165 13 181
 Готівка 1166 5 1
 Рахунки в банках 1167 8 180
Витрати майбутніх періодів 1170 41 30
Інші оборотні активи 1190 4 4
усього за роздiлом II 1195 7 844 10 166
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 110 184 87 695
пасив Код

ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 600 4 600
Капітал у дооцінках 1405 36 364 35 946
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 29 39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 401 1 416
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 (184) (368)
усього за роздiлом I 1495 44 210 41 633
II. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 2 299 7 366
Інші довгостроковi зобов’язання 1515 49 516 31 754
Довгострокові забезпечення 1520 291
Цільове фінансування 1525 - -
Призовий фонд 1540 - -
усього за роздiлом IІ 1595 52 106 39 120
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 1 534 2 494
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
 товари, роботи, послуги 1615 3 188 450
 розрахунками з бюджетом 1620 239 242
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - 54
 розрахунками зі страхування 1625 101 77
 розрахунками з оплати праці 1630 146 106
Поточні забезпечення 1660 634 638
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 8 026 2 935
усього за роздiлом ІII 1695 13 868 6 942
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та гру-
пами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 110 184 87 695

Керівник Боднар О.І.  Головний бухгалтер Собко Н.Б.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р. 
Форма №2, Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗультати
Стаття Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2000 26 250 24 379

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2050 -21706 (19 517)

валовий :
 прибуток 2090 4 544 4 862
 збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 13 603 1 225
Адміністративні витрати 2130 -4306 (7 082)
Витрати на збут 2150 (299) (251)
Інші операційні витрати 2180 (11 053) (1 432)
фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 2 489 -
 збиток 2195 - (2 678)
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 34 1
Інші доходи 2240 2 159 -
Фінансові витрати 2250 (1 053) (514)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (3 312) (5 256)
фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 317 -
 збиток 2295 - (8 447)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -57 (243)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 260 -
 збиток 2355 - (8 690)

II. СуКупний доХІд
Найменування показника Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

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

2415 - -

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

2455 - -

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

2465 260 (8 690)

III. елементи операцІйниХ витрат
Найменування показника Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 1 305 488
Витрати на оплату праці 2505 3 516 3 537
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 201 1 133
Амортизація 2515 1 549 1 663
Інші операційні витрати 2520 27 325 21 461
разом 2550 34 896 28 282

IV. роЗраХуноК поКаЗниКІв приБутКовоСтІ аКцІй
Назва статті Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

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

2605 - -

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

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник Боднар О.І.  Головний бухгалтер Собко Н.Б.

відомості про зміну складу посадових осіб прат «а/т тютюнова КомпанІя «в.а.т.- прилуКи»
Дата 

вчинення дії
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 
припинено повнова-

ження)

Посада Прізвище, ім’я по батькові або 
повне найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізично особи 
(серія,номер, дата видачі, орган, 
який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках)

15.02.2017 р. призначено Головний бухгалтер Квіцинська наталія олексіївна 0
Зміст інформації:
Наказом Генерального директора (№ 108-k від 15.02.2017р)призначеноГоловного бухгалтера ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки»Квіцинську 
Наталію Олексіївну(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 15.02.2017 р, безстроково.Протягом останніх п’яти років Квіцин-
ська Н.О. займала посаду Заступника Головного бухгалтера в ПрАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ», Україна, м. Прилуки; з 13.11.2015 
до 14.02.2017 — Головний бухгалтер — за сумісництвом в ТОВ ««БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА»; Часткою у ста-
тутному капіталі товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.
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проСпеКт емІСІЇ опцІонниХ СертифІКатІв
товариСтва З оБмеженою вІдповІдальнІСтю «Шувар»

Застереження: реєстрація національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів не 
може розглядатися як гарантія їх вартості. 

1. Інформація про емітента:
1.1. повне найменування емітента — Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Шувар» (надалі Емітент).
Скорочене найменування емітента — ТзОВ «Шувар». 
Код Єдрпоу — 20777340.
1.2. основні види діяльності, перелік ліцензій (дозволів) на проваджен-

ня діяльності емітента:
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого май-

на. Емітент не має дійсних ліцензій (дозволів) на провадження діяльності
1.3. місцезнаходження емітента та засоби зв’язку: 
79070, м. Львів, вул. Чукаріна, 6.
Тел., факс: (032) 223 45 60; (032) 295 19 19.
e-mail: m.danyluk@shuvar.com
1.4. дата створення, зміни організаційно-правової форми та наймену-

вання емітента:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Шувар» створено 28 лютого 1996 

року. З початку заснування змін організаційно-правової форми та найменування 
Емітентом не проводилось. 

1.5. перелік засновників емітента:
Федишин Роман Степанович, Федишин Наталiя Вiкторiвна, Чiпчар Андрiй Ро-

манович, Бокало Любов Миколаївна, Доскоч Любов Євгенiвна.
1.6. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок 

їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):
Витяг зі Статуту:
Стаття VIII
органи управління і контролю товариством та їх повноваження
8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складають-

ся з Учасників Товариства або призначених ними представників (у випадках, пе-
редбачених чинним законодавством України). Представники Учасників можуть 
бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який 
час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про 
це інших учасників. Учасник вправі передавати свої повноваження на Загальних 
зборах іншому Учаснику або представнику іншого Учасника. Учасники мають 
кількість голосів, пропорційну розміру їх часток в статутному капіталі. 

Загальні збори Учасників Товариства з числа учасників обирають Голову То-
вариства. Голова Товариства обирається строком на один рік. Одна й та сама 
особа може переобиратись Головою Товариства необмежену кількість раз. У 
разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Голова Товариства, Загаль-
ними зборами Учасників з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання 
або переобрання Голови Товариства, повноваження особи, яка займає посаду 
Голови Товариства продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами 
Учасників рішення про обрання або переобрання Голови Товариства. Достроко-
ве відкликання Голови Товариства здійснюється виключно з наступних підстав: 
одностороннє складення з себе повноважень; втрата Головою Товариства стату-
су учасника Товариства; винні дії, що заподіяли Товариству значних збитків (роз-
мір яких перевищує 50% статутного капіталу Товариства); неможливість викону-
вати свої повноваження за станом здоров’я; смерть особи. У випадку 
дострокового припинення повноважень Голови Товариства, нова особа на цю по-
саду обирається на найближчих Загальних зборах Учасників Товариства.

Голова Товариства в межах своєї компетенції несе відповідальність перед 
Учасниками Товариства в період між Загальними зборами Учасників Товариства.

8.2. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства відно-
сяться:

8.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження 
його планів та звітів про їх виконання.

8.2.2. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства, в тому числі викла-
дення його в новій редакції.

8.2.3. Обрання та відкликання виконавчого органу Товариства.
8.2.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товари-

ства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
8.2.5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи 

його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, по-
рядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивіден-
дів), визначення порядку покриття збитків.

8.2.6. Вирішення питання про виключення учасника Товариства
8.2.7. Вирішення питання про придбання Товариством частки учасника, та 

про вступ нових учасників.
8.2.8. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та 

представництв, затвердження положень (статутів) про них,
8.2.9. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності по-

садових осіб органів управління Товариства.
8.2.10. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Това-

риства, визначення організаційної структури Товариства, 
8.2.11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його до-

чірніх підприємств, філій та представництв
8.2.12. Прийняття рішення про припинення діяльності дочірніх підприємств 

Товариства, філій та представництв, призначення ліквідаційної комісії, затвер-
дження ліквідаційного балансу

8.2.13. Встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками додатко-
вих вкладів, зміни розміру статутного капіталу.

8.2.14. Прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Товариства, призна-
чення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, розподільчого 
балансу чи передавального акту. 

8.2.15. Виконання окремих функцій (прав, повноважень) Загальних зборів по-
кладено на Виконавчий орган Товариства, компетенцію якого визначено Стату-
том Товариства з урахуванням зазначеного; надалі за рішеннями Загальних збо-
рів до повноважень вищевказаного органу управління можуть додатково 
передаватися інші права (повноваження) Загальних зборів, що оформлюється 
відповідним протоколом і не потребує внесення змін до Статуту Товариства.

8.3. З питань, перерахованих у пунктах 8.2.1., 8.2.2., 8.2.6. рішення вважаєть-
ся прийнятим якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 
більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Зі всіх 
інших питань рішення приймаються простою більшістю від числа присутніх на 
загальних зборах учасників.

Рішення зі всіх питань приймаються відкритим голосуванням.
8.4. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні 

учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.
Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени 

виконавчих органів, які не є учасниками Товариства. Учасники Товариства, які 
беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, 
яку має кожен учасник. Цей перелік підписується головою або секретарем За-
гальних зборів учасників Товариства.

Будь-який з учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах 
учасників Товариства за умови, що воно було поставлено не пізніше, як за 25 днів 
до початку Загальних зборів.

Допускається прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства 
шляхом опитування (письмового голосування). У цьому випадку проект рішення 
або питання для голосування надсилаються учасникам, які повинні у письмовій 
формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання 
повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проін-
формовані головою про прийняте рішення.

8.5. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на 
рік Головою Товариства чи директором Товариства. 

Загальні збори Учасників проводяться за місцем знаходження Товариства, 
або в іншому місці, призначеному органом, який скликав збори. Позачергові збо-
ри Учасників скликаються Головою Товариства, якщо того вимагають інтереси 
Товариства в цілому. Позачергові (надзвичайні) Загальні збори Учасників Товари-
ства повинні також бути скликані за вимогою директора або ревізійної комісії. 
Учасники, які в сукупності володіють понад 10 % голосів, мають право вимагати 
скликання позачергових загальних зборів учасників з будь-якого приводу і в будь-
який час, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів голова не 
виконав вказану вимогу, вони мають право самі скликати загальні збори учасни-
ків. Про проведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники повідомля-
ються шляхом надіслання їм рекомендованих листів — повідомлень із зазначен-
ням часу і місця проведення зборів та порядку денного або особисто під розписку. 
Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до початку Загаль-
них зборів Учасників Товариства. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимага-
ти розгляду питання на загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним 
поставлене не пізніш, як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до 
скликання Загальних зборів Учасників Товариства всім учасникам повинна бути 
надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком ден-
ним зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийма-
тися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на Загальних зборах Учасників 
Товариства.

8.6. Голова Товариства є одночасно Головою Загальних зборів Учасників, 
якщо на самих зборах не буде обраний інший головуючий. Голова Товариства 
організовує ведення протоколу Загальних зборів Учасників Товариства. На ви-
могу Учасників повинні видаватися засвідчені витяги з протоколів Загальних збо-
рів Учасників Товариства.

8.7. Виконавчий орган Товариства:
8.7.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який одноособово здій-

снює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства, та обираєть-
ся (призначається) Загальними зборами Учасників Товариства безстроково. Ди-
ректор не може бути одночасно Головою Товариства чи Головою Загальних 
зборів учасників Товариства. Директор Товариства може бути звільнений із за-
йманої посади лише за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. 

8.7.2. Компетенція Директора Товариства щодо керівництва поточною діяль-
ністю Товариства визначається наступними застереженнями:

8.7.2.1. Директор керується в своїй діяльності цим Статутом, рішеннями За-
гальних зборів Учасників Товариства, внутрішніми документами Товариства, та 
чинним законодавством.

8.7.2.2. Директор підзвітний Загальним зборам Товариства та організує вико-
нання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників 
Товариства.

8.7.2.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що на-
лежать до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори 
Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повнова-
жень, що належать їм, до компетенції Директора.

8.7.3. З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо 
компетенції, Директор:

8.7.3.1. Діє без довіреності від імені Товариства. Репрезентує Товариство в 
Україні та за кордоном в межах своїх повноважень.

8.7.3.2. Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, 
економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів 
Товариства.

товариСтво З оБмеженою вІдповІдальнІСтю «Шувар»
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8.7.3.3. Без довіреності від імені Товариства укладає правочини, договори, 
контракти у тому числі зовнішньоекономічні, підписує заяви, платіжні, фінансові 
та всі інші документи. Директор має право укладати будь-які правочини (догово-
ри, контракти тощо) на будь-яку суму без погодження та/або затвердження їх 
Загальними зборами учасників Товариства..

8.7.3.4. Затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяль-
ності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління 
Товариством.

8.7.3.5. В межах своїх повноважень видає працівникам Товариства та іншим 
особам доручення (довіреності) на укладення угод (договорів) та здійснення ін-
ших дій від імені Товариства.

8.7.3.6. Затверджує ціни на товари, продукцію і тарифи на послуги.
8.7.3.7. Вправі делегувати частину своїх повноважень своїм(-єму) 

заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням 
обмежень, встановлених Статутом Товариства.

8.7.3.8. Видає обов‘язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпо-
рядчі документи; веде листування відповідно до вимог законодавства.

8.7.3.9. Затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх 
виконання.

8.7.3.10. Відкриває рахунки Товариства в банківських установах та має право 
підпису в банку (на платіжних, фінансових та усіх інших документів). За наказом 
директора правом підпису банківських документів може наділятися його заступ-
ник або виконавчий директор і головний бухгалтер Товариства.

8.7.3.11. Підписує фінансові документи Товариства на правах першого підпису.
8.7.3.12. Приймає на роботу, переводить на іншу роботу і звільняє з роботи 

працівників Товариства, керівних працівників структурних підрозділів Товариства 
у межах своїх повноважень. 

8.7.3.13. Затверджує нормативні документи, що визначають відносини між 
структурними підрозділами Товариства

8.7.3.14. Затверджує фонд заробітної плати, штатний розпис і посадові окла-
ди співробітників, встановлює показники, розмір та строки преміювання в межах 
своїх повноважень.

8.7.3.15. Затверджує структуру та штатний розпис апарату управління Това-
риства, структурних підрозділів Товариства відповідно до своїх повноважень. 

8.7.3.16. Пред’являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, 
позовні заяви, скарги та заяви в апеляційному та касаційному порядку, в порядку 
нагляду тощо.

8.7.3.17. Розпоряджається кредитами, майном, грошовими коштами, іншими 
цінностями Товариства відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства.

8.7.3.18. Приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів То-
вариства та виведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства.

8.7.3.19. Приймає рішення про списання, ліквідацію основних засобів неза-
лежно від їх вартості. 

8.7.3.20. Наділяє структурні підрозділи Товариства основними засобами, обі-
говими коштами та іншими цінностями, необхідними для здійснення діяльності.

8.7.3.21. Застосовує дисциплінарні стягнення, приймає рішення про притяг-
нення до майнової відповідальності працівників Товариства, керівних та матері-
ально відповідальних працівників структурних підрозділів Товариства відповідно 
до своїх повноважень, вимог законодавства та цього Статуту.

8.7.3.22. Надає Державному реєстратору інформацію про зміни та доповнен-
ня до Статуту Товариства.

8.7.3.23. Здійснює інші дії та наділяється повноваженнями відповідно до положень 
цього Статуту, рішень Загальних зборів, інших внутрішніх документів Товариства.

8.7.3.24. Директор Товариства формує та створює колегіальний орган управління 
Товариством — Раду директорів, який наділений дорадчими функціями. Кількісний та 
особовий склад Ради директорів затверджується наказом директора. Рада директо-
рів має право вносити на розгляд директора пропозиції щодо покращення діяльності 
Товариства. Пропозиції Ради директорів затверджуються наказом директора. 

8.8. Ревізійна комісія:
8.8.1. Контроль за діяльністю директора здійснює ревізійна комісія, яка ство-

рюється загальними зборами учасників з їх числа в кількості 3 осіб. Члени реві-
зійної комісії можуть бути в будь-який момент відкликані (переобрані) загальними 
зборами учасників. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Строк по-
вноважень ревізійної комісії — 3 роки. 

8.8.2. До своєї діяльності ревізійна комісія може на договірних засадах залу-
чати відповідних спеціалістів або користуватися послугами аудиторських фірм.

8.8.3. Перевірка діяльності дирекції здійснюється ревізійною комісією за дору-
ченням загальних зборів учасників, по власній ініціативі або на вимогу учасників.

8.8.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства 
надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і 
особистих пояснень. 

8.8.5.Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок за-
гальним зборам учасників Товариства.

8.8.6.Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах.
8.8.7.Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачерго-

вих загальних зборів учасників, якщо виникне загроза суттєвим інтересам Това-
риства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

8.8.8. У випадку, коли Товариство складається з двох та/або трьох учасників 
(один з яких є директором Товариства), замість ревізійної комісії може обиратись 
ревізор з числа учасників Товариства, якому надаються права та обов'язки реві-
зійної комісії Товариства.

1.7. предмет і мета діяльності емітента:
Витяг зі Статуту: 

Стаття II
мета, предмет та напрями діяльності товариства

2.1. Товариство створюється з метою підвищення ефективності галузі сіль-
ського господарства та поліпшення забезпечення населення сільськогосподар-

ською продукцією, здійснення підприємницької діяльності щодо впровадження 
нових прогресивних технологій у будівництві, форм організації виробництва, роз-
дрібної та оптової торгівлі, посередницької діяльності, покращення використання 
природних та інтелектуальних ресурсів, проведення експортно-імпортних та зо-
внішньоекономічних операцій, фінансової діяльності, операцій з фондовими цін-
ностями та іншої діяльності з метою вирішення економічних та соціальних про-
блем і одержання прибутку для його наступного розподілу між Учасниками.

2.2. Предметом (видами) діяльності Товариства є:
2.2.1. створення та експлуатація ринків;
2.2.2. кваліфіковані консультації в керуванні справами;
2.2.3. допомога в керуванні справами в аграрному секторі ринку;
2.2.4. кваліфіковані консультації в комерційному або промисловому керуванні;
2.2.5. оцінювання товарів аграрного сектору ринку (сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів);
2.2.6. послуги щодо надавання допомоги при проведенні операцій або вико-

нанню функцій комерційних підприємств;
2.2.7. розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту 

продовольчих товарів та сільськогосподарських продуктів, товарів аграрного рин-
ку, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в місцях оптової 
та роздрібної торгівлі, магазинах, супермаркетах та універмагах, а також з веб-
сторінок в мережі Інтернет, на яких розміщена інформація щодо вищезазначених 
товарів;

2.2.8. сприяння продажеві (посередництво) товарів аграрного сектору ринку 
(сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів);

2.2.9. сприяння продажеві (посередництво) за допомогою комп’ютерних ме-
реж товарів аграрного сектору ринку (сільськогосподарської продукції та продо-
вольчих товарів);

2.2.10. формування інформації та ринкових цін;
2.2.11. оптова та роздрібна торгівля шкурами та шкірами;
2.2.12. послуги ветеринарного контролю за якістю та безпекою продукції;
2.2.13. послуги санітарно-епідеміологічного контролю за якістю та безпекою 

продукції; 
2.2.14. оптова торгівля фруктами та овочами, а також іншими продуктами хар-

чування;
2.2.15. організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу та здавання 

в оренду;
2.2.16. здавання в оренду власного нерухомого майна;
2.2.17. дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
2.2.18. роздрібна торгівля з лотків та на ринках;
2.2.19. перероблення та консервування картоплі;
2.2.20. створення та організація профільних, універсальних, комерційних та 

комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних 
форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження Товариства та за 
іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України, включаючи кон-
сигнацію, торгівлю по каталогах, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в 
кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;

2.2.21. купівля та продаж сільськогосподарської продукції та товарів народно-
го споживання у населення та організацій;

2.2.22. створення та утримання кафе, барів, ресторанів та інших підприємств 
громадського харчування;

2.2.23. виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів;
2.2.24. проектування будівництва, будівництво та ремонт житлових, нежитлових 

та промислових приміщень (оптових ринків сільськогосподарської продукції), авто-
мобільних шляхів. Виконання будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних, 
монтажних, пусконалагоджувальних, а також художньо-оформлювальних робіт;

2.2.25. розробка, виробництво та реалізація будівельно-монтажного облад-
нання, пристосувань, інструментів в галузі будівництва;

2.2.26. архітектурні послуги, складання проектно-кошторисної документації, 
проектні роботи, проектно-дослідницькі роботи;

2.2.27. створення, придбання та експлуатація нерухомості, а саме:
• виробничих, адміністративних та складських приміщень;
• житлових будинків, квартир, приватних котеджів;
• туристичних комплексів, готелів, мотелів, кемпінгів та інше;
• стоянок для транспортних засобів.
з наступним наданням їх в оренду, продажем та використанням на інших умовах;
2.2.28. виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у буді-

вельній та ремонтно-будівельній діяльності;
2.2.29. інжинірингові роботи і послуги в будівництві: функції генерального роз-

робника, підрядника, обстеження будівель, споруд і мереж. 
2.2.30. розробка спеціальних розділів проектів:
2. містобудівне обґрунтування;
3. оцінка впливу на навколишнє середовище;
4. водогосподарські розрахунки та баланси;
5. проектування організації будівництва;
6. кошторисні розрахунки;
2.2.31. виконання будівельно-монтажних робіт на житлових об’єктах, об'єктах 

енергетики, промисловості та інших галузей господарства;
2.2.32. оптова, роздрібна комісійна, комерційна та аукціонна торгівля товара-

ми промислово-технічного призначення, продовольчими і непродовольчими то-
варами, алкогольними напоями та тютюновими виробами, сільськогосподар-
ською продукцією, рибопродуктами;

2.2.33. створення та утримання кафе, барів, ресторанів та інших підприємств 
громадського харчування;

2.2.34. надання юридичних послуг та здійснення юридичної практики;
2.2.35. надання робіт на контрактній основі фізичним особам України з іно-

земними суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її 
межами;
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2.2.36. надання робіт іноземним фізичним особам на контрактній основі з 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, як на території України, так і за її 
межами;

2.2.37. операції з нерухомістю, у тому числі посередницькі (ріелторські по-
слуги);

2.2.38. виконання представницьких функцій і конкретних доручень підпри-
ємств, організацій та приватних осіб;

2.2.39. організація готельної справи;
2.2.40. надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та 

інших консультацій, маркетингу та реклами;
2.2.41. торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
2.2.42. організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і 

конференцій, фестивалів, концертів;
2.2.43. створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної 

техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного 
та закордонного виробництва з їх наступною реалізацією, оптова та роздрібна 
торгівля пальним;

2.2.44. надання маркетингових, консультативних (консультаційних), інформа-
ційних, посередницьких послуг;

2.2.45. надання транспортних послуг громадянам, підприємствам, установам 
та організаціям;

2.2.46. надання транспортно-експедиційних послуг;
2.2.47. внутрішні та міжнародні доставки та перевезення вантажів та пасажи-

рів морським, автомобільнім, повітряним, річковим, залізничним транспортом;
2.2.48. оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;
2.2.49. укладання інвестиційних договорів на будівництво житла та інших 

об'єктів, виконання будівельних, ремонтних реставраційних, оздоблювальних, мон-
тажних, пусконалагоджувальних робіт на замовлення фізичних і юридичних осіб;

2.2.50. виконання науково-дослідних, експерементально-конструкторських і 
проектних робіт в різних галузях господарської діяльності, виконання проектних і 
пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії, діяльність по впрова-
дженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;

2.2.51. виготовлення та реалізація меблів;
2.2.52. виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного 

обладнання;
2.2.53. реалізація виробів та послуг власного виробництва;
2.2.54. впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навко-

лишнього середовища;
2.2.55. впровадження винаходів, «НОУ-ХАУ» у масове виробництво;
2.2.56. здійснення художніх робіт;
2.2.57. розробка різноманітної проектно-вишукувальної, конструкторської та 

технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налаго-
джувальних та ремонтних робіт;

2.2.58. організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, 
установами з питань виробництва та реалізації продукції;

2.2.59. діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
2.2.60. організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяль-

ний туризм);
2.2.61. організація туризму й відпочинку в Україні та за її межами;
2.2.62. організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні 

(міжнародний туризм);
2.2.63. організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні 

(внутрішній туризм);
2.2.64. організація туристичних подорожей за межі України (зарубіжний ту-

ризм);
2.2.65. екскурсійна діяльність;
2.2.66. організація навчання спеціалістів та працівників на території України 

та за її межами;
2.2.67. консультації з усіх питань, що стосуються навчання і працевлаштуван-

ня за межами України;
2.2.68. надання посередницьких послуг, що пов'язані з туристичною діяльністю;
2.2.69. надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоеко-

номічних зв'язків;
2.2.70. розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами 

проектів і комерційних ініціатив;
2.2.71. сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
2.2.72. створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
2.2.73. організація підприємств лізингового типу;
2.2.74. товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на 

формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та 
іноземними суб'єктами господарської діяльності;

2.2.75. посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар 
не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, 
договорів-доручень та інших), здійснюються без обмежень;

2.2.76. інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству Украї-
ни.

2.3. Діяльність, яка за законодавством України підлягає ліцензуванню, патен-
туванню чи сертифікації проводиться Товариством лише після одержання відпо-
відної ліцензії, дозволу, сертифікату чи патенту.

1.8. розмір Статутного капіталу емітента: станом на 26.12.2016 р. стано-
вить 4 600 000,00 (Чотири мільйони шістсот тисяч) грн. Статутний капітал спла-
чено повністю.

1.9. розмір власного капіталу емітента: станом на 30.09.2016 р. складав  
42 059 000,00 (Сорок два мільйони п`ятдесят дев`ять тисяч) гривень 00 копійок.

1.10. Чисельність штатних працівників емітента: станом на 30.09.2016 р. 
складає 38 (тридцять вісім) чоловік.

1.11. відомості про посадових осіб емітента:
прізвище, ім’я 
та по-батькові

посада в 
емітента

посада за 
основним місцем 

роботи

посада за попередніми місцями 
роботи за останні п’ять років

рік 
наро-

дження

освіта Кваліфікація Загальний 
виробничий 
стаж, років

Стаж роботи 
на даній 

посаді, років
Боднар ольга 
Іванівна

Директор Директор 
ТзОВ «Шувар»

Заступник директора гуртовий ринок 
«Шувар» з 01.09.08 по 16.05.11

Заступник директора ТзОВ «РСП 
«Шувар» з 17.05.11 по 25.02.13

Директор ТзОВ «Шувар» з 26.02.13

1960 Базовави-
ща

Бакалавр з 
менеджменту

40 років 3 роки

Собко наталія 
Богданівна

Головний 
бухгалтер

Головний бухгалтер 
ТзОВ «Шувар»

Головний бухгалтер ТзОВ «Модуль 
-2003» з 02.11.09 по 25.10.11

Заступник головного бухгалтера ТзОВ 
«РСП «Шувар» з 26.10.11 по 25.02.13
Головний бухгалтер ТзОВ «Шувар» з 

26.02.13

1985 Вища економіст 13 років 3 роки

доскоч любов 
Євгенівна

Голова 
ревізійної 

комісії

Директор ДП 
«Універсал» при 
ВАТ «Полонина»

Директор ДП «Універсал» при ВАТ «По-
лонина» з 30.03.07 по сьогодні

1960 Повна 
вища

Інженер-
механік

39 років 9 років

1.12. Інформація про можливі фактори ризику в господарській діяльнос-
ті емітента:

• Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних рин-
ках.

• Політичні ризики.
• Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та митній сфері.
• Форс-мажорні обставини.
• Рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади.
1.13. протягом існування емітента справ про банкрутство не порушува-

лось.
1.14. можливі фактори ризику при інвестуванні в опціонні сертифікати 

емітента.
Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках. 

Політичні ризики. Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та 
митній сфері. Форс-мажорні обставини. Рейдерське захоплення, або неправо-
мірні дії органів влади.

1.15. перспективи діяльності емітента на поточний та наступні два 
роки.

На даний час здійснюється подальша розбудова комерційної нерухомості. 
Так, у 2017 році планується будівництво та здача в експлуатацію торгового цен-
тру «Шувар» — триповерхової споруди загальною площею 7200 кв.м., призна-
ченої, переважно, для здійснення реалізації орендарями продуктових та промис-
лових товарів. Крім цього, протягом наступних років основна увага в діяльності 
емітента буде спрямована на реалізацію маркетингової стратегії щодо покращен-
ня функціонування наявної комерційної нерухомості, збільшення рентабельнос-

ті, отримання додаткових надходжень власних коштів від надання в оренду тор-
гових площ та супутних послуг.

1.16. дані про зареєстровані раніше випуски цінних паперів, у тому числі 
опціонних сертифікатів.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Шувар» здійснено наступні ви-
пуски цінних паперів:

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 5 000 штук, на загальну номінальну вартість 5 000 000,00 грн., про що ви-
дано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 77/2/05 
від 20.04.2005 року (Свідоцтво анульовано на підставі Свідоцтва ДКЦПФР 
№ 5/2/06 від 18.01.2006 р.);

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 4 510 штук, на загальну номінальну вартість 4 510 000,00 грн., про що ви-
дано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 5/2/06 
від 18.01.2006 року (Свідоцтво анульовано на підставі Розпорядження ДКЦПФР 
№ 148-С-О від 22.06.2011 р.);

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 20 000 штук, на загальну номінальну вартість 20 000 000,00 грн., про що 
видано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№ 252/2/07 від 08.06.2007 року, дата видачі свідоцтва 25.06.2007 року. 

- Опціонні сертифікати на купівлю з поставкою базового активу, премія одного 
опціонного сертифіката 0,25 грн., в кількості 215 787 штук, загальною премією 
53 946,75 грн., про що видано свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 17/6/2014, дата реєстрації 16.12.2014 року, дата видачі свідо-
цтва 14.02.2015 року. 
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1.17. фінансова звітність емітента:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016 р. 

форма №1, Код за дКуд 1801001, тис. грн.
актив Код

ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 6
 первiсна вартiсть 1001 28 34
 накопичена амортизація 1002 (27) (28)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 298 2 589
Основні засоби 1010 2 602 2 845
 первiсна вартiсть 1011 4 627 5 219
 знос 1012 (2 025) (2 374)
Інвестиційна нерухомість 1015 43 905 42 835
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 59 640 59 411
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (15 735) (16 576)
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 1 355 1 377
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 29 024 24 320
Відстрочені податкові активи 1045 344 344
Iншi необоротнi активи 1090 - -
усього за роздiлом I 1095 77 529 74 316
II. оборотні активи
Запаси 1100 186 184
 Виробничi запаси 1101 138 136
 Товари 1104 48 48
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 9 027 8 146

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 - 19 352

 з бюджетом 1135 - 2 135
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140 234 234

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 504 3 428
Поточні фінансові інвестиції 1160 - 573
Гроші та їх еквіваленти 1165 181 1 735
 Готівка 1166 1 -
 Рахунки в банках 1167 180 1 735
Витрати майбутніх періодів 1170 30 49
Інші оборотні активи 1190 4 37
усього за роздiлом II 1195 10 166 35 873
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 87 695 110 189
пасив Код

ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 600 4 600
Капітал у дооцінках 1405 35 946 35 795
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 39 39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 416 1 625
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 (368) -
усього за роздiлом I 1495 41 633 42 059
II. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 7 366 1 099
Інші довгостроковi зобов’язання 1515 31 754 23 537
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
усього за роздiлом IІ 1595 39 120 24 636
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 2 494 2 648
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 - 11 857
 товари, роботи, послуги 1615 450 2 427
 розрахунками з бюджетом 1620 242 422
 у тому числі з податку на прибуток 1621 54 281
 розрахунками зі страхування 1625 77 45
 розрахунками з оплати праці 1630 106 176
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640 - -

Поточні забезпечення 1660 638 638
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 2 935 25 281
усього за роздiлом ІII 1695 6 942 43 494
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 87 695 110 189
Керівник Боднар О.І.        Головний бухгалтер Собко Н.Б.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 9 місяців 2016 р. форма №2, код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗультати
Стаття Код 

рядка
За звіт-

ний
період

За аналогіч-
ний період по-

переднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2000 23 713 19 418

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2050 (19 734) (16 851)

валовий :
 прибуток 2090 3 979 2 567
 збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 7 796 4 814
Адміністративні витрати 2130 (3 965) (3 112)
Витрати на збут 2150 (189) (216)
Інші операційні витрати 2180 (1 704) (2 921)
фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 5 917 1 132
 збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 538 27
Інші доходи 2240 838 102
Фінансові витрати 2250 (1 573) (651)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (579) (102)
фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 5 141 508
 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (926) -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 4 215 508
 збиток 2355 - -

II. СуКупний доХІд
Найменування показника Код 

ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогіч-
ний період 

попере-
днього року

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

2415 - -

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

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 215 508

III. елементи операцІйниХ витрат
Найменування показника Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 17 853 17 190
Витрати на оплату праці 2505 2 989 2 649
Відрахування на соціальні заходи 2510 619 911
Амортизація 2515 1 259 1 186
Інші операційні витрати 2520 2 872 1 164
разом 2550 25 592 23 100

IV. роЗраХуноК поКаЗниКІв приБутКовоСтІ аКцІй
Назва статті Код 

ряд-
ка

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 - -

Керівник Боднар О.І.        Головний бухгалтер Собко Н.Б.
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.
 форма №1, Код за дКуд 1801001, тис. грн.

актив Код
ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 18 1
 первiсна вартiсть 1001 72 27
 накопичена амортизація 1002 (54) (26)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 326 78
Основні засоби 1010 3 861 3 743
 первiсна вартiсть 1011 6 266 6 237
 знос 1012 (2 405) (2 494)
Інвестиційна нерухомість 1015 47 041 47 460
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 59 260 61 046
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (12 219) (13 586)
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 1 225 2 504
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 49 064 51 917
Відстрочені податкові активи 1045 1 722 1 899
Iншi необоротнi активи 1090 - -
усього за роздiлом I 1095 103 257 107 602
II. оборотні активи
Запаси 1100 2 428 321
 Виробничi запаси 1101 808 192
 Товари 1104 1 620 129
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 8 111 1 838

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 - -

 з бюджетом 1135 93 262
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - 199
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140 486 377

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 970 4 710
Поточні фінансові інвестиції 1160 4 865 971
Гроші та їх еквіваленти 1165 129 51
 Готівка 1166 3 1
 Рахунки в банках 1167 126 50
Витрати майбутніх періодів 1170 37 55
Інші оборотні активи 1190 - 6
усього за роздiлом II 1195 21 119 8 591
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 124 376 116 193
пасив Код

ряд-
ка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 600 4 600
Капітал у дооцінках 1405 36 364 36 364
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - 29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 794 11 898
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
усього за роздiлом I 1495 52 758 52 891
II. довгострокові зобов’язання і 
забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 - -
Інші довгостроковi зобов’язання 1515 50 707 49 284
Довгострокові забезпечення 1520 290 292
Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
Призовий фонд 1540 - -
усього за роздiлом IІ 1595 50 997 49 576
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
 товари, роботи, послуги 1615 13 801 7 659
 розрахунками з бюджетом 1620 520 185
 у тому числі з податку на прибуток 1621 121 -
 розрахунками зі страхування 1625 72 87
 розрахунками з оплати праці 1630 93 103
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640 2 200

Поточні забезпечення 1660 125 557
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 6 008 4 935
усього за роздiлом ІII 1695 20 621 13 726
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 124 376 116 193

Керівник Боднар О.І.          Головний бухгалтер Собко Н.Б.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р. 
Форма №2, куд за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗультати
Стаття Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2000 25 270 22 869

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2050 (19 131) (16 064)

валовий : прибуток 2090 6 139 6 805
                   збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 543 7 621
Адміністративні витрати 2130 (4 285) (11 492)
Витрати на збут 2150 (138) (3 163)
Інші операційні витрати 2180 (1 739) (2 310)
фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 520 -
 збиток 2195 - (2 539)
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 4 301
Інші доходи 2240 3 030 870
Фінансові витрати 2250 (10) (630)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (2 824) (1 419)
фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 720 -
 збиток 2295 - (3 417)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (137) -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 583 -
 збиток 2355 - (3 417)

II. СуКупний доХІд
Найменування показника Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогічний
період 

попереднього
року

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

2415 - -

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

2455 - -

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

2465 583 (3 417)

III. елементи операцІйниХ витрат
Найменування показника Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогічний
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 749 7 981
Витрати на оплату праці 2505 3 405 2 595
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 005 825
Амортизація 2515 1 682 1 631
Інші операційні витрати 2520 18 452 19 997
разом 2550 25 293 33 029

IV. роЗраХуноК поКаЗниКІв приБутКовоСтІ аКцІй
Назва статті Код 

рядка
За 

звітний
період

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій

2605 - -

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

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник Боднар О.І.          Головний бухгалтер Собко Н.Б.
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р. 
Форма №3, код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
I. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
 Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 30 203 27 996
 Повернення податків і зборів 3005 - -
 у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
 Цільового фінансування 3010 36 11
Надходження від повернення авансів 3020 195 23
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 - -

Інші надходження 3095 27 173 6 042
Витрачання на оплату:
 Товарів (робіт, послуг) 3100 (771) (16 050)
 Праці 3105 (2 444) (2 069)
 Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1 098) (926)
 Зобов’язань із податків і зборів 3115 (7 505) (5 284)
 Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток

3116 (635) (387)

 Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
додану вартість

3117 (2 487) (1 002)

 Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118 (4 355) (3 895)

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - (25)
Інші витрачання 3190 (44 102) (370)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 687 9 348
 ІІ. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:

 фінансових інвестицій 3200 110 720
 необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 4 293
 дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 - (4 537)
 необоротних активів 3260 (1 807) (881)
Виплати за деривативами 3270 - -
Інші платежі 3290 - (222)
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 (1 693) (4 627)

III. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
 Власного капіталу 3300 - -
 Отримання позик 3305 380 94 865
Інші надходження 3340 - 200
Витрачання на:
 Викуп власних акцій 3345 - -
 Погашення позик 3350 - (111 659)
 Сплату дивідендів 3355 (229) (428)
Витрачання на сплату відсотків 3360 - (645)
Інші платежі 3390 (220) -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (69) (17 667)
Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 (75) (12 946)

Залишок коштів на початок року 3405 126 13 213
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - (141)
Залишок коштів на кінець року 3415 51 126

Керівник Боднар О.І.          Головний бухгалтер Собко Н.Б.

Звіт про власний капітал за 2013 р. форма №4, код за ДКУД 1801005
Стаття Код

рядка
Зареєстро-

ваний 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток (непокри-

тий збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4 600 - 36 364 - 11 794 - - 52 758
Коригування :
 Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
 Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
 Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 4 600 - 36 364 - 11 794 - - 52 758
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 583 - - 583
Інший сукупний дохід
за звітний період

4110 - - - - - - - -

Розподіл прибутку :
 Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - (450) - - (450)
 Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

4205 - - - - - - - -

 Відрахування до резервного
капіталу

4210 - - - 29 (29) - - -

Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
 Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін в капіталі 4295 - - - 29 104 - - 133
Залишок на кінець року 4300 4 600 - 36 364 29 11 898 - - 52 891

примІтКи до річної фінансової звітності за 2013 р. Форма N 5, код за ДКУД 1801008
I. нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код 
ряд-
ка

Залишок на початок 
року

Надій-
шло за 

рік

 Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік Нара-
хова-

но 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

зменшен-
ня 

кориснос-
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопиче-
на 

амортиза-
ція

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
ація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(переоці-

нена) 
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 комерційні 
позначення

030 - - - - - - - - - - - - -

Права на об’єкти промисло-
вої власності

040 - - - - - - - - - - - - -

Авторське право та суміжні з 
ними права

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

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 72 52 3 - - 48 45 19 - - - 27 26
Разом 080 72 52 3 - - 48 45 19 - - - 27 26
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -
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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) -

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

II. основні засоби 
Групи основних засобів Код 

рядка
Залишок на 
початок року

На-
ді-

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за рік На-
рахо-
вано 
амор-
тиза-
ції за 

рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос пер-
вісної 
(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вартість

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

зно-
су

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в
оперативну 

оренду
первіс-

на 
(пере-
оціне-

на) 
вартість

знос первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 - - 527 - - - - - - - - 527 - - - - -
Інвестиційна нерухомість 105 59 260 12 219 708 - - - - 1 253 - 1 078 113 61 046 13 585 - - - -
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 2 929 210 - - - 238 2 109 - - - 2 691 317 - - - -

Машини та обладнання 130 304 194 8 - - 3 3 86 - 427 327 736 604 - - - -
Транспортні засоби 140 924 599 - - - 84 53 89 - - - 840 635 - - - -
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 1 854 1 148 23 - - 145 145 115 - (732) (456) 1 000 662 - - - -

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 44 44 - - - 44 44 11 - 129 66 129 77 - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 211 210 - - - 10 10 - - 24 - 225 200 - - - -

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

250 - - - - - - - - - 89 - 89 - - - - -

Разом 260 65 526 14 624 1 266 - - 524 257 1 663 - 1 015 50 67 283 16 080 - - - -
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) 717
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 702
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

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) -
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1 779 77
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 25 1

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 3 -
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 1 807 78
З рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 930

фінансові витрати, включені до капітальних 
інвестицій

(342) -

IV. фінансові інвестиції 
Найменування показника Код 

ряд-
ка

За 
рік

На кінець року
довго-

строкові
поточ-

ні
1 2 3 4 5

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

380 - 1 128 -

акції 390 - - -
облігації 400 - 1 376 971
інші 410 - 4 600 -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 7 104 971

З рядка 1035 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) 1 376
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) -
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 - 94
Утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціально- культурного призначення

480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 543 1 645
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 4 10
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 110 2 807
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Доходи від об’єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - Х
Списання необоротних активів 620 Х 17
Інші доходи і витрати 630 2 920 -
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) 

(631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними 
сторонами

(632)
-

%

З рядків 540-560 
графа 4

Фінансові витрати, уключені до собівартості 
активів

(633) -

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код 

рядка
На кінець 

року
1 2 3

Готівка 640 1
Поточний рахунок банку 650 50
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 51
З рядка 1090 графа 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

Грошові кошти, викорис-
тання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за звітний 
рік

Викорис-
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
невикориста-

ну суму у 
звітному році

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

Залишок 
на кінець 

рокунараховано 
(створено)

додаткові 
відраху-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 125 432 - - - - 557
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 - - - - - - -

760 290 2 - - - - 292
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - 351
Разом 780 415 434 - - - - 1 200

VIII. Запаси
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Балан-
сова 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшен-
ня чистої 
вартості 

реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 119 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби

810 - - -

Паливо 820 1 - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 66 - -
Запасні частини 850 1 - -
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -
Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 5 - -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 129 - -
Разом 920 321 - -
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації(921) -
переданих у переробку (922) -
оформлених в заставу (923) -
переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні — рахунок 02 (925) 129
З рядка 1200 графа 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

Запаси, призначені для 
продажу

(926) -

IX. дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всього 
на кінець 

року

в т. ч. за строками непогашення
до 12 

місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

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

940 1 838 - - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 4 710 - - -

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 якими 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 незаверше-
ними будівельними контрактами

1160 -

XII. податок на прибуток
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 312
Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 1220 1 723
 на кінець звітного року 1225 1 898
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року 1230 175
 на кінець звітного року 1235 175
Включено до звіту про фінансові результати — усього 1240 137
у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1241 312
 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 (175)
 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 -

податкові різниці
Групи податкових різниць Вплив постійних 

податкових різниць 
на

Вплив тимчасових 
податкових 
різниць на

збіль-
шення
(змен-
шення)
доходу
(+, -)

збіль-
шення 
(змен-
шення) 
витрат 
(+, -)

збіль-
шення
(змен-
шення)
доходу
(+, -)

збіль-
шення 
(змен-
шення) 
витрат 
(+, -)

1 2 3 4 5
Податкові різниці щодо доходу 
(виручки) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

- Х - Х

Податкові різниці щодо інших 
операційних доходів

- Х - Х

Податкові різниці щодо інших доходів - Х - Х
Податкові різниці щодо собівартості реалі-
зованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Х - Х -

Податкові різниці щодо інших 
операційних витрат

Х - Х -

Податкові різниці щодо інших витрат Х - Х -
разом - - - -

узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)
Назва статті За звітний

період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3

Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування

- -
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Результат впливу постійних і тимчасових 
податкових різниць

- -

Податковий прибуток (збиток) - -

XIII. використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 1 682
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 -

XIV. Біологічні активи 
Групи біологічних активів Код 

ряд-
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на 

початок року 
надій-
шло 
за рік 

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності 

залишок на 
кінець року 

зали-
шок на 
початок 

року 

надій-
шло 

за рік 

зміни 
вар-
тості 
за рік 

вибу-
ло за 

рік

залишок 
на кінець 

року пер-
вісна 
вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 
амор-

тизація 

первіс-
на 

вар-
тість 

накопи-
чена 
амор-

тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

довгострокові біологічні 
активи — усього

1410 - - - - - - - - - - - - - - -

в тому числі: 
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 - - - - - - - - - - - - - - -

поточні біологічні активи — 
усього

1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

в тому числі: 
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 

рядка
Вартість 
первісно-

го 
визнання 

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетвореннями

Результат від 
первісного 
визнання 

Уцін-
ка

Виручка 
від 

реаліза-
ції

Собівар-
тість 

реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реаліза-
ції 

первісного визнання 
та реалізаці

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 рослинництва 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 тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -

1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи — разом 1540 - - - - - - - - -

Керівник  Боднар О.І.
Гол.бухгалтер Собко Н.Б.
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р. 
Форма №1, Код за ДКУД 1801001, тис. грн.

актив Код
рядка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 1
 первiсна вартiсть 1001 27 27
 накопичена амортизація 1002 (26) (26)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 78 64
Основні засоби 1010 3 743 3 323
 первiсна вартiсть 1011 6 237 5 230
 знос 1012 (2 494) (1 907)
Інвестиційна нерухомість 1015 47 460 46 368
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 61 046 61 193
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (13 586) (14 825)
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 7 104 7 104
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 47 317 43 581
Відстрочені податкові активи 1045 1 899 1 899
Iншi необоротнi активи 1090 - -
усього за роздiлом I 1095 107 602 102 340
II. оборотні активи
Запаси 1100 321 185
 Виробничi запаси 1101 192 136
 Товари 1104 129 49
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 1 838 1 032

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 - 3 459

 з бюджетом 1135 262 138
 у тому числі з податку на прибуток 1136 199 84
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140 377 295

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 710 1 605
Поточні фінансові інвестиції 1160 971 1 072
Гроші та їх еквіваленти 1165 51 13
 Готівка 1166 1 5
 Рахунки в банках 1167 50 8
Витрати майбутніх періодів 1170 55 41
Інші оборотні активи 1190 6 4
усього за роздiлом II 1195 8 591 7 844
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 116 193 110 184
пасив Код

рядка
на початок 

звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 600 4 600
Капітал у дооцінках 1405 36 364 36 364
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 29 29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 898 3 401
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - (184)
усього за роздiлом I 1495 52 892 44 210
II. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 - 2 299
Інші довгостроковi зобов’язання 1515 49 284 49 516
Довгострокові забезпечення 1520 292 291
Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
Призовий фонд 1540 - -
усього за роздiлом IІ 1595 49 576 52 106
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 - 1 534
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
 товари, роботи, послуги 1615 7 659 3 188
 розрахунками з бюджетом 1620 185 239
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
 розрахунками зі страхування 1625 87 101
 розрахунками з оплати праці 1630 103 146
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640 200 -

Поточні забезпечення 1660 557 634
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 4 935 8 026
усього за роздiлом ІII 1695 13 726 13 868
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 116 193 110 184

Керівник  Боднар О.І.
Головний бухгалтер  Собко Н.Б.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р. 
Форма №2, Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗультати
Стаття Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг)

2000 24 379 25 270

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2050 (19 517) (19 131)

валовий :
 прибуток 2090 4 862 6 139
 збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 1 225 543
Адміністративні витрати 2130 (7 082) (4 285)
Витрати на збут 2150 (251) (138)
Інші операційні витрати 2180 (1 432) (1 739)
фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 - 520
 збиток 2195 (2 678) -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 1 4
Інші доходи 2240 - 3 030
Фінансові витрати 2250 (514) (10)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (5 256) (2 824)
фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 - 720
 збиток 2295 (8 447) -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (243) (137)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 - 583
 збиток 2355 (8 690) -

II. СуКупний доХІд
Найменування показника Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

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

2415 - -

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

2455 - -

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

2465 (8 690) 583

III. елементи операцІйниХ витрат
Найменування показника Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 488 749
Витрати на оплату праці 2505 3 537 3 405
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 133 1 005
Амортизація 2515 1 663 1 682
Інші операційні витрати 2520 21 461 18 452
разом 2550 28 282 25 293

IV. роЗраХуноК поКаЗниКІв приБутКовоСтІ аКцІй
Назва статті Код 

рядка
За звітний

період
За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

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

2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник Боднар О.І.               Головний бухгалтер Собко Н.Б.
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р. 
Форма №3, Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код
рядка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

I. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
 Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 29 229 30 203
 Повернення податків і зборів 3005 - -
 у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
 Цільового фінансування 3010 10 36
Надходження від повернення авансів 3020 63 195
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород

3045 - -

Інші надходження 3095 36 809 27 173
Витрачання на оплату:
 Товарів (робіт, послуг) 3100 (1 238) (771)
 Праці 3105 (2 769) (2 444)
 Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1 238) (1 098)
 Зобов’язань із податків і зборів 3115 (5 100) (7 505)
 Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток

3116 (471) (635)

 Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на додану вартість

3117 (2 351) (2 487)

 Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118 (2 278) (4 355)

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (421) -
Інші витрачання 3190 (57 844) (44 102)
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195 (2 499) 1 687

 ІІ. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій 3200 83 110

 необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 1 4
 дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 - -
 необоротних активів 3260 - (1 807)
Виплати за деривативами 3270 - -
Інші платежі 3290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 84 (1 693)

III. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
 Власного капіталу 3300 - -
 Отримання позик 3305 4 618 380
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
 Викуп власних акцій 3345 - -
 Погашення позик 3350 (784) -
 Сплату дивідендів 3355 (200) (229)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (494) -
Інші платежі 3390 (763) (220)
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності

3395 2 377 (69)

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 (38) (75)

Залишок коштів на початок року 3405 51 126
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 

3410 - -

Залишок коштів на кінець року 3415 13 51

Керівник    Боднар О.І.
Головний бухгалтер  Собко Н.Б.

Звіт про власний капітал за 2014 р. Форма №4, Код за ДКУД 1801005 
Стаття Код

рядка
Зареєстрова-
ний (пайовий)

капітал

Капітал 
у 

дооцін-
ках

додатко-
вий

капітал

резерв-
ний 

капітал

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

неопла-
чений

капітал

вилуче-
ний

капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4 600 36 364 - 29 11 898 - - 52 891
Коригування :
 Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
 Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
 Інші зміни 4090 - - - - 193 - - 193
Скоригований залишок на початок року 4095 4 600 36 364 - 29 12 091 - - 53 084
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - (8 690) - - (8 690)
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
розподіл прибутку :
 Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
 Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
 Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
 Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - (184) (184)
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
разом змін в капіталі 4295 - - - - (8 690) - (184) (8 874)
Залишок на кінець року 4300 4 600 36 364 - 29 3 401 - (184) 44 210

Керівник    Боднар О.І.
Головний бухгалтер  Собко Н.Б.

примІтКи до річної фінансової звітності за 2014 р. Форма N 5, Код за ДКУД1801008
I. нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

 Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

Втрати 
від змен-

шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

первісна 
(переоці-

не на) 
вартість

нако-
пичена 
амор-

тизація

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 
(пере-

оцінена) 
вартість

нако-
пичена 
амор-

тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування природними 
ресурсами

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

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

040 - - - - - - - - - - - - -

Авторське право та суміжні з 
ними права

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

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 27 26 - - - - - 2 - - - 28 26
Разом 080 27 26 - - - - - 2 - - - 28 26
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -
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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) -

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

II. основні засоби 
Групи основних засобів Код 

ряд-
ка

Залишок на 
початок року

На-
ді-

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за рік Нарахова-
но 

амортиза-
ції за рік

Втра-
ти від 
змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

зно-
су

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос пер-
вісної 
(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зносу первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в
оперативну 

оренду
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 100 527 - - - - - - - - - - 527 - - - - -
Інвестиційна нерухомість 105 61 046 13 586 147 - - - - 1 239 - - - 61 193 14 825 - - - -
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 2 691 301 - - - 167 7 161 - - - 2 524 455 - - - -

Машини та обладнання 130 736 604 191 - - 622 589 66 - - - 305 81 - - - -
Транспортні засоби 140 840 635 - - - - - 79 - - - 840 714 - - - -
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 1 000 636 24 - - 203 191 97 - (10) - 811 542 - - - -

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 129 77 - - - 32 25 10 - - - 97 62 - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 225 189 - - - 188 188 - - - - 37 1 - - - -

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

250 89 52 - - - - - - - - - 89 52 - - - -

Разом 260 67 283 16 080 362 - - 1 212 1 000 1 652 - (10) - 66 423 16 732 - - - -
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) 527
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 402
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

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) -
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 - 12
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 361 51
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 27 1

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - -
Придбання (вирощування) довгострокових біологіч-
них активів

320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 388 64
З рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних 
інвестицій

(342) -

IV. фінансові інвестиції 
Найменування показника Код 

ряд-
ка

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

380 - 7 104 -

акції 390 - - -
облігації 400 - - 1 072
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 7 104 1 072

З рядка 1035 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) 7 104
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) 1 072
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. доходи і витрати
Найменування показника Код 

рядка
До-

ходи
Витра-

ти
1 2 3 4

а. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 - -
Реалізація інших оборотних активів 460 - -
Штрафи, пені, неустойки 470 - -
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально- 
культурного призначення 480 - -
Інші операційні доходи і витрати 490 1 225 1 432
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 932
 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 514
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 1 -
Г. Інші доходи і витрати
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Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
Доходи від об’єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - Х
Списання необоротних активів 620 Х -
Інші доходи і витрати 630 - 5 256
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) 

(631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за това-
рообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами

(632) - %

З рядків 540-560 
графа 4

Фінансові витрати, уключені до собівартості 
активів

(633) -

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код 

рядка
На кінець 

року
1 2 3

Готівка 640 5
Поточний рахунок банку 650 8
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 13
З рядка 1090 графа 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

Грошові кошти, використан-
ня яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за звітний 
рік

Викорис-
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
невикорис-
тану суму у 

звітному 
році

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

Залишок 
на кінець 

рокунарахова-
но 

(створено)

додаткові 
відраху-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 557 77 - - - - 634
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 - - - - - - -

760 292 - - - - - 292
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 351 932 - 794 - - 489
Разом 780 1 200 1 009 - 794 - - 1 415

VIII. Запаси
Найменування показника Код 

рядка
Балан-
сова 

вартість 
на кі-
нець 
року

Переоцінка за 
рік

збільшен-
ня чистої 
вартості 

реалізації*

уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 115 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби

810 - - -

Паливо 820 1 - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 19 - -
Запасні частини 850 1 - -
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -
Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 49 - -
Разом 920 185 - -
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою 
вартістю реалізації

(921) -

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

Активи на відповідальному зберіганні — рахунок 02 (925) 1 012
З рядка 1200 графа 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

Запаси, призначені для 
продажу

(926) -

IX. дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всього 
на кінець 

року

в т. ч. за строками непогашення
до 

12 місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

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

940 1 032 - - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 1 605 - - -

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 незавершени-
ми будівельними контрактами

1160 -

XII. податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 243
Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року

1220 1 899

 на кінець звітного року 1225 1 899
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230 -

 на кінець звітного року 1235 -
Включено до звіту про фінансові результати — усього 1240 243
у тому числі: 
поточний податок на прибуток

1241 243

 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 -

податкові різниці
Групи податкових різниць Вплив 

постійних 
податкових 
різниць на

Вплив 
тимчасових 
податкових 
різниць на

збіль-
шення
(змен-
шення)
доходу
(+, -)

збіль-
шення 
(змен-
шення) 
витрат 
(+, -)

збіль-
шення
(змен-
шення)
доходу
(+, -)

збіль-
шення 
(змен-
шення) 
витрат 
(+, -)

1 2 3 4 5
Податкові різниці щодо доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

- Х - Х

Податкові різниці щодо інших операційних 
доходів

- Х - Х

Податкові різниці щодо інших доходів - Х - Х
Податкові різниці щодо собівартості 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Х - Х -

Податкові різниці щодо інших операційних 
витрат

Х - Х -

Податкові різниці щодо інших витрат Х - Х -
разом - - - -

узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)
Назва статті За звітний

період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3

Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування

- -
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XIV. Біологічні активи 
Групи біологічних активів Код 

рядка
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року 

надій-
шло 
за рік 

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності 

залишок на 
кінець року 

зали-
шок на 
початок 

року 

надій-
шло за 

рік 

зміни 
вартос-
ті за рік 

вибу-
ло за 

рік

зали-
шок на 
кінець 
року 

пер-
вісна 
вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація

пер-
вісна 
вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація 

пер-
вісна 
вар-
тість 

нако-
пичена 
амор-

тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

довгострокові біологічні 
активи — усього 1410 - - - - - - - - - - - - - - -
в тому числі: 
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні 
активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
поточні біологічні активи — 
усього 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
в тому числі: 
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 
первіс-

ного 
визна-

ння 

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетворен-

нями

Результат від 
первісного 
визнання 

Уцін-
ка

Вируч-
ка від 
реалі-
зації

Собі-
вартість 
реалі-
зації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реаліза-
ції 

первісного визнання та 
реалізаці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
продукція та додаткові біологічні активи рослинни-
цтва — усього 1500 - - - - - - - - -
 у тому числі: 
зернові і зернобобові 1510 - - - - - - - - -
 з них:
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 рослинництва 1519 - - - - - - - - -
продукція та додаткові біологічні активи тваринни-
цтва — 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 тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -

1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові 
біологічні активи — разом 1540 - - - - - - - - -

Керівник     Боднар О.І.
Гол.бухгалтер     Собко Н.Б.

Результат впливу постійних і тимчасових 
податкових різниць

- -

Податковий прибуток (збиток) - -

XIII. використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 1 652
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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Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р., 
Форма №1, Код за ДКУД 1801001, тис. грн

актив Код
рядка

на поча-
ток звітно-
го періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 1
 первiсна вартiсть 1001 27 28
 накопичена амортизація 1002 (26) (27)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 64 298
Основні засоби 1010 3 323 2 602
 первiсна вартiсть 1011 5 230 4 627
 знос 1012 (1 907) (2 025)
Інвестиційна нерухомість 1015 46 368 43 905
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 61 193 59 640
 знос інвестиційної нерухомості 1017 (14 825) (15 735)
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 7 104 1 355
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 43 581 29 024
Відстрочені податкові активи 1045 1 899 344
Iншi необоротнi активи 1090 - -
усього за роздiлом I 1095 102 340 77 529
II. оборотні активи
Запаси 1100 185 186
 Виробничi запаси 1101 136 138
 Товари 1104 49 48
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 1 032 9 027

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 3 459 -

 з бюджетом 1135 138 -
 у тому числі з податку на прибуток 1136 84 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140 295 234

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 605 504
Поточні фінансові інвестиції 1160 1 072 -
Гроші та їх еквіваленти 1165 13 181
 Готівка 1166 5 1
 Рахунки в банках 1167 8 180
Витрати майбутніх періодів 1170 41 30
Інші оборотні активи 1190 4 4
усього за роздiлом II 1195 7 844 10 166
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 110 184 87 695
пасив Код

рядка
на 

початок 
звітного 
періоду

на 
кінець 

звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 600 4 600
Капітал у дооцінках 1405 36 364 35 946
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 29 39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 401 1 416
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 (184) (368)
усього за роздiлом I 1495 44 210 41 633
II. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 2 299 7 366
Інші довгостроковi зобов’язання 1515 49 516 31 754
Довгострокові забезпечення 1520 291
Цільове фінансування 1525 - -
Призовий фонд 1540 - -
усього за роздiлом IІ 1595 52 106 39 120
IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 1 534 2 494
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
 товари, роботи, послуги 1615 3 188 450
 розрахунками з бюджетом 1620 239 242
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - 54
 розрахунками зі страхування 1625 101 77
 розрахунками з оплати праці 1630 146 106
Поточні забезпечення 1660 634 638
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 8 026 2 935
усього за роздiлом ІII 1695 13 868 6 942
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 110 184 87 695
Керівник    Боднар О.І.
Головний бухгалтер   Собко Н.Б.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р. 
Форма №2, Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗультати
Стаття Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2000 26 250 24 379

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

2050 -21706 (19 517)

валовий :
 прибуток 2090 4 544 4 862
 збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 13 603 1 225
Адміністративні витрати 2130 -4306 (7 082)
Витрати на збут 2150 (299) (251)
Інші операційні витрати 2180 (11 053) (1 432)
фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 2 489 -
 збиток 2195 - (2 678)
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 34 1
Інші доходи 2240 2 159 -
Фінансові витрати 2250 (1 053) (514)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (3 312) (5 256)
фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 317 -
 збиток 2295 - (8 447)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -57 (243)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 260 -
 збиток 2355 - (8 690)

II. СуКупний доХІд
Найменування показника Код 

ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

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

2415 - -

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

2455 - -

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

2465 260 (8 690)

III. елементи операцІйниХ витрат
Найменування показника Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 1 305 488
Витрати на оплату праці 2505 3 516 3 537
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 201 1 133
Амортизація 2515 1 549 1 663
Інші операційні витрати 2520 27 325 21 461
разом 2550 34 896 28 282

IV. роЗраХуноК поКаЗниКІв приБутКовоСтІ аКцІй
Назва статті Код 

рядка
За 

звітний
період

За аналогіч-
ний період

попереднього
року

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

2605 - -

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

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник    Боднар О.І.
Головний бухгалтер   Собко Н.Б.
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р. 
Форма №3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код
рядка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

I. рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
 Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 32 311 29 181
 Повернення податків і зборів 3005 - -
 у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
 Цільового фінансування 3010 119 10
Надходження від повернення авансів 3020 11 63
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород

3045 - -

Інші надходження 3095 9 608 36 809
Витрачання на оплату:
 Товарів (робіт, послуг) 3100 (21 943) (849)
 Праці 3105 (2 923) (2 769)
 Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1 330) (1 238)
 Зобов’язань із податків і зборів 3115 (4 701) (5 100)
 Витрачання на оплату зобов’язань з 
податку на прибуток

3116 (170) (471)

 Витрачання на оплату зобов’язань з 
податку на додану вартість

3117 (3 136) (2 351)

 Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118 (1 395) (2 278)

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (37) (421)
Інші витрачання 3190 (24 910) (53 814)
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195 (13 795) 1 872

 ІІ. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій 3200 2 118 83

 необоротних активів 3205 4 578 48
Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 34 1
 дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 54 -
Інші надходження 3250 4 584 -
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 (300) (192)
 необоротних активів 3260 (1 115) (389)
Виплати за деривативами 3270 - -
Інші платежі 3290 - (1)
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 9 953 (450)

III. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
 Власного капіталу 3300 - -
 Отримання позик 3305 8 502 4 618
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
 Викуп власних акцій 3345 - (4 600)
 Погашення позик 3350 (2 534) (784)
 Сплату дивідендів 3355 (705) (200)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (1 008) (494)
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 (245) -

Інші платежі 3390 - -
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності

3395 4 010 (1 460)

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 168 (38)

Залишок коштів на початок року 3405 13 51
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 

3410 - -

Звіт про власний капітал за 2015 р. Форма №4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код

рядка
Зареєстрова-
ний (пайовий) 

капітал

Капітал у 
дооцінках

додатко-
вий 

капітал

резерв-
ний 

капітал

нерозподілений 
прибуток (непо-
критий збиток)

неопла-
чений 

капітал

вилуче-
ний 

капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4 600 36 364 - 29 3 401 - (184) 44 210
Коригування :
 Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
 Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
 Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 4 600 36 364 - 29 3 401 - (184) 44 210
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 260 - - 260
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
розподіл прибутку :
 Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - (754) - - (754)
 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
 Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 10 (10) - - -
внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
 Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
 Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - (1 899) - (184) (2 083)
Інші зміни в капіталі 4290 - (418) - - 418 - - -
разом змін в капіталі 4295 - (418) - 10 (1 985) - (184) (2 577)
Залишок на кінець року 4300 4 600 35 946 - 39 1 416 - (368) 41 633

Керівник      Боднар О.І.
Головний бухгалтер     Собко Н.Б.

примІтКи до річної фінансової звітності за 2015 р. Форма N 5, Код за ДКУД1801008
Групи нематеріальних активів Код 

ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

 Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

первісна 
(переоці-

не на) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена) 
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 комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об’єкти промислової 
власності

040 - - - - - - - - - - - - -

Авторське право та суміжні з ними 
права

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

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 27 26 1 - - - - 1 - - - 28 27
Разом 080 27 26 1 - - - - 1 - - - 28 27
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -
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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) -

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

II. основні засоби
Групи основних засобів Код 

рядка
Залишок на 
початок року

Надій-
шло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за 
рік

Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос пер-
вісної 
(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зносу пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
вартість

знос одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в
оперативну 

оренду
первісна 

(пере-
оцінена) 
вартість

знос первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 527 - - - - - - - - - - 527 - - - - -
Інвестиційна нерухомість 105 61 193 14 825 124 - - 1 677 313 1 223 - - - 59 640 15 735 - - - -
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 2 524 455 - - - 1 267 177 97 - (29) (20) 1 228 355 - - - -

Машини та обладнання 130 305 81 11 - - - - 53 - - - 316 134 - - - -
Транспортні засоби 140 840 714 568 - - - - 64 - - - 1 408 778 - - - -
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 811 542 - - - - - 96 - - (10) 811 628 - - - -

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 97 62 114 - - - - 15 - - - 211 77 - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 37 1 - - - - - - - - - 37 1 - - - -

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

250 89 52 - - - - - - - - - 89 52 - - - -

Разом 260 66 423 16 732 817 - - 2 944 490 1 548 - (29) (30) 64 267 17 760 - - - -
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) 527
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 893
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 2 453
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

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) -
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За 
рік

На кінець 
року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 254 254
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 847 44
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 14 -

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

320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 1 115 298
З рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних 
інвестицій

(342) -

IV. фінансові інвестиції 
Найменування показника Код 

рядка
За 
рік

На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
а. фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 - - -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 - 1 355 -

акції 390 - - -
облігації 400 - - -
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 1 355 -
З рядка 1035 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) 1 355
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) -
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. доходи і витрати
Найменування показника Код 

рядка
Дохо-

ди
Витрати

1 2 3 4
а. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 - 58
Реалізація інших оборотних активів 460 4 768 2 488
Штрафи, пені, неустойки 470 116 92
Утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціально- культурного призначення 480 - -
Інші операційні доходи і витрати 490 8 719 8 415
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 7 865
 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 892
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 34 161
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 2 112 1 114
Доходи від об’єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - 908
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - Х
Списання необоротних активів 620 Х -
Інші доходи і витрати 630 - 1 290
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Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) 

(631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за това-
рообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами

(632) - %

З рядків 540-560 
графа 4

Фінансові витрати, уключені до собівартості 
активів

(633) -

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Готівка 640 1

Поточний рахунок банку 650 180
Інші рахунки в банку 
(акредитиви, чекові книжки)

660 -

Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 181

З рядка 1090 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан)

Грошові кошти, викорис-
тання яких обмежено

(691)
-

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Залишок 

на 
початок 

року

Збільшення за звітний рік Викорис-
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
невикористану 

суму у 
звітному році

Сума очікуваного відшкоду-
вання витрат іншою 

стороною, що врахована при 
оцінці забезпечення

Залишок 
на кінець 

року
нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 634 4 - - - - 638
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 - - - - - - -

760 291 - - - - - 291
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 489 7 865 - 8350 - - 4
Разом 780 1 414 8 056 - - - - 1 013

VIII. Запаси 
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Балансова 
вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 125 - -
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810 - - -

Паливо 820 3 - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 10 - -
Запасні частини 850 - - -
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860 - - -

Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

880 - - -

Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 48 - -
Разом 920 186 - -
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921) -
переданих у переробку (922) -
оформлених в заставу (923) -
переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні — рахунок 02 (925) 1 012
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про 
фінансовий стан)

Запаси, призначені для 
продажу

(926) -

IX. дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всього 
на 

кінець 
року

в т. ч. за строками непогашення
до 

12 місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

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

940 9 027 - - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 504 - - -

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 401
Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 1220 1 899
 на кінець звітного року 1225 2243
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року 1230 -
 на кінець звітного року 1235 -
Включено до звіту про фінансові результати — усього 1240 57
у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1241 401
 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -344
 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 1 549
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 -

XIV. Біологічні активи 
Групи біологічних активів Код 

ряд-
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на 

початок року 
на-
ді-

йшло 
за рік 

вибуло за рік нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності 

залишок на 
кінець року 

зали-
шок на 
поча-
ток 

року 

надій-
шло 

за рік 

зміни 
вартос-
ті за рік 

вибу-
ло за 

рік

залишок 
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

1410 - - - - - - - - - - - - - - -
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в тому числі: 
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 - - - - - - - - - - - - - - -

поточні біологічні активи — 
усього

1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

в тому числі: 
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 

рядка
Вартість 
первісно-

го 
визнання 

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетворен-

нями

Результат від 
первісного 
визнання 

Уцінка Виручка 
від 

реаліза-
ції

Собівар-
тість 

реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реаліза-
ції 

первісного визна-
ння та реалізаці

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 рослинництва 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 тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -

1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи — разом 1540 - - - - - - - - -

Керівник      Боднар О.І.
Гол.бухгалтер      Собко Н.Б.
1.18. джерела виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами емі-

тентом.
Джерелом виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами Емітентом є 

торгівельні площі за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, щодо яких бу-
дуть укладені договори оренди, а саме Торгового комплексу та приміщення по-
бутового обслуговування (1-а черга), загальною площею 2 456,5 кв. м., Нежитло-
вих приміщень торгового комплексу (2-га черга), загальною площею 3 426,3 кв.м. 
та Будівлі торгового комплексу (3-тя черга) загальною площею 6435,5 кв.м.

2. Інформація про випуск опціонних сертифікатів:
2.1. дата і номер рішення (протоколу) емітента, про розміщення опціон-

них сертифікатів, найменування уповноваженого органу емітента, який 
прийняв рішення:

Рішення про розміщення опціонних сертифікатів прийнято на загальних збо-
рах учасників ТзОВ «Шувар». Протокол загальних зборів учасників ТзОВ «Шувар 
№ 27 від 26.12.2016 р. 

2.2. Кількість опціонних сертифікатів у випуску: 557 742 (П’ятсот п’ятдесят 
сім тисяч сімсот сорок дві) штуки.

2.3. вид опціонного сертифіката — з поставкою базового активу.
2.4. різновид опціонного сертифіката — Опціонний сертифікат на купівлю.
2.5. Серії опціонних сертифікатів — серія В.
2.6. Строк виконання опціонного сертифіката — з виконанням протягом 

строку обігу. Строк виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами, не може 
перевищувати шість місяців з моменту його пред’явлення до виконання, але не 
пізніше закінчення строку обігу.

2.7. Базовий актив опціонного сертифіката та його характеристики (емі-
тент, вид та кількість цінних паперів, їх номінальна вартість, строк обігу, 
інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти — для коштів; 
кількість, асортимент — для товарів) — право шістдесятимісячної оренди 
1 (одного) дм2 однієї з торгівельних площ за адресою: м. Львів, пр. Червоної Ка-
лини, 36, а саме, Торгового комплексу та приміщення побутового обслуговування 
(1-а черга), загальною площею 2 456,5 кв. м., Нежитлових приміщень торгового 
комплексу (2-га черга), загальною площею 3 426,3 кв.м. та Будівлі торгового 
комплексу (3-тя черга) загальною площею 6435,5 кв.м. Опціонний сертифікат на-
дає його власнику однакове право оренди торгової площі в будь-якому із зазна-
чених приміщень.

2.8. ціна виконання — 138,00 грн. (Сто тридцять вісім гривень 00 копійок), в 
т.ч. ПДВ за 1 (один) дм2 обраної торгівельної площі за шістдесят місяців. Загаль-
на ціна виконання опціонних сертифікатів складатиме 76 968 396,00 грн. (Сімде-
сят шість мільйонів дев`ятсот шістдесят вісім тисяч триста дев`яносто шість гри-
вень 00 копійок), в т.ч. ПДВ.

2.9. Строк розміщення: 
Дата початку розміщення — 01.03.2017 року; 
Дата закінчення розміщення — 28.02.2018 року.
2.10. Строк обігу та строк дії опціонних сертифікатів — після реєстрації 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 
розміщення випуску опціонних сертифікатів та видачі свідоцтва про реєстрацію 
випуску опціонних сертифікатів. Дата закінчення строку обігу та дії опціонних сер-
тифікатів — 28.02.2022 р.
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2.11. порядок оплати придбаного базового активу — Власник Опціонного 
сертифікату придбаває базовий актив, яким є право шістдесятимісячної оренди 
1 (одного) дм2 однієї з торгівельних площ за адресою: м. Львів, пр. Червоної Кали-
ни, 36, а саме, Торгового комплексу та приміщення побутового обслуговування  
(1-а черга), загальною площею 2 456,5 кв. м., Нежитлових приміщень торгового 
комплексу (2-га черга), загальною площею 3 426,3 кв.м. та Будівлі торгового комп-
лексу (3-тя черга) загальною площею 6435,5 кв.м. шляхом укладання відповідних 
Договорів оренди, які є Договорами виконання опціонних сертифікатів, та передба-
чають порядок отримання в оренду та умови використання обраних торгових площ. 
Оплата придбаного базового активу здійснюється шляхом перерахування грошових 
коштів на рахунок Емітента у відповідності до укладених Договорів оренди. 

2.12. розмір премії одного опціонного сертифіката — 30,00 грн. (Тридцять 
гривень 00 копійок). Загальний розмір премії опціонних сертифікатів 
16 732 260,00 грн. (Шістнадцять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі двісті шіст-
десят гривень 00 копійок).

2.13. відповідальність емітента в разі невиконання чи неналежного ви-
конання зобов’язань, встановлених опціонним сертифікатом.

У разі невиконання, або несвоєчасного виконання своїх зобов’язань за опці-
онними сертифікатами, ТзОВ «Шувар» несе відповідальність згідно з чинним за-
конодавством України.

2.14. порядок розгляду та вирішення спорів, що виникають під час укла-
дення та виконання опціонного сертифіката.

При виникненні спорів та суперечок, що можуть виникати під час укладення 
та виконання опціонного сертифіката, Сторони мають робити усе можливе для 
врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом переговорів. У випадку не-
досягнення згоди при виникненні спору спір передається на розгляд і вирішення 
до відповідного суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю.

2.15. опис зобов’язань емітента опціонних сертифікатів та основних ри-
зиків, що можуть мати місце при інвестуванні у ці опціонні сертифікати. Емі-
тент зобов’язаний укласти з власником опціонного сертифікату Договір (Договори) 
оренди торгівельної площі у відповідності до кількості придбаних опціонних серти-
фікатів в одному з торгівельних приміщень за адресою: м. Львів, пр. Червоної 
Калини, 36, а саме, Торгового комплексу та приміщення побутового обслуговуван-
ня (1-а черга), загальною площею 2 456,5 кв. м., Нежитлових приміщень торгового 
комплексу (2-га черга), загальною площею 3 426,3 кв.м. та Будівлі торгового комп-
лексу (3-тя черга) загальною площею 6435,5 кв.м. на термін та за ціною виконання 
опціоних сертифікатів, визначеню проспектом емісії цих опціонних сертифікатів. У 
разі припинення дії зазначеного договору оренди достроково з ініціативи Емітента 
(внаслідок неможливості Емітентом виконання умов даного договору чи з будь-
яких інших підстав, що настали з вини Емітента), Емітент, за зверненням власника 
опціонних сертифікатів, зобов`язаний повернути власнику опціонних сертифікатів 
суму оплаченої Емітенту премії опціонних сертифікатів, пропорційно терміну 
оренди, що залишився не використаний власником опціонних сертифікатів. Дане 
зобов`язання Емітента діє до моменту погашення опціонних сертифікатів, яке 
включає виконання всієї сукупності наступних дій: укладення відповідних догово-
рів оренди; повернення опціонних сертифікатів їх власниками на емісійний раху-
нок Емітента в Центральному депозитарії; припинення обігу опціонних сертифіка-
тів; скасування випуску опціонних сертифікатів Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Основними ризиками, що можуть мати місце при ін-
вестуванні у ці опціонні сертифікати є: погіршення загальноекономічної ситуації в 
Україні та на міжнародних ринках; політичні ризики; зміни в законодавстві України, 
в першу чергу в податковій та митній сфері; форс-мажорні обставини; рейдерське 
захоплення, або неправомірні дії органів влади.

2.16. опис прав власника опціонного сертифіката:
Один опціонний сертифікат надає його власнику безумовне право шістдесяти-

місячної оренди 1 (одного) дм2 торгівельної площі в одному з торгівельних примі-
щень за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, а саме, Торгового комплексу 
та приміщення побутового обслуговування (1-а черга), загальною площею  
2 456,5 кв. м., Нежитлових приміщень торгового комплексу (2-га черга), загальною 
площею 3 426,3 кв.м. та Будівлі торгового комплексу (3-тя черга) загальною площею 
6435,5 кв.м. Власник опціонного сертифіката має право продати опціонний сертифі-
кат уклавши, за згодою Емітента, відповідний договір за участю ліцензованого тор-
говця цінними паперами відповідно до чинного законодавства України. Власник 
опціонного сертифікату має право відмовитися від підписання Договору (Договорів) 
оренди торгівельної площі, що є базовим активом. При цьому кошти, сплачені при 
купівлі опціонного сертифікату, поверненню не підлягають. Повна оплата власни-
ком опціонних сертифікатів коштів у розмірі ціни виконання опціонних сертифікатів 
на умовах, визначених відповідним Договором (Договорами) оренди торгової площі 
з відповідною кількістю дм2, що є базовим активом, є обов`язковою.

2.17. дані про документи, що підтверджують право власності емітента 
на базовий актив опціонних сертифікатів, та документи, що підтверджують 
спроможність виконання емітентом зобов`язань за опціонними сертифіка-
тами цього випуску:

Торговий комплекс та приміщення побутового обслуговування (1-а черга), що 
знаходяться за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, загальною площею  
2 456,5 кв. м., Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 838063946101, 
належать Емітенту на праві приватної власності, що підтверджується Інформа-
ційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реє-
стру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного 
реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого 
майна № 76827388 від 23.12.2016 року.

Нежитлові приміщення торгового комплексу (2-га черга), що знаходяться за 
адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, загальною площею 3 426,3 кв. м., 
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 615920146101, належать Емі-
тенту на праві приватної власності, що підтверджується Інформаційною довід-
кою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру за-

борон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 
№ 76829164 від 23.12.2016 року.

Будівлі торгового комплексу (3-тя черга), що знаходяться за адресою: м. Львів, 
пр. Червоної Калини, 36, загальною площею 6 435,5 кв.м., Реєстраційний номер 
об`єкта нерухомого майна 159920446101, належать Емітенту на праві приватної 
власності, що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 
Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів неру-
хомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 76828290 від 23.12.2016 року.

Земельна ділянка, що знаходиться у м. Львові на пр. Червоної Калини, 36, на 
якій розміщено зазначені будівлі, перебуває у користуванні Емітента на підставі 
Договору оренди землі від 09 вересня 2013 року, укладеного між Емітентом та 
Львівською міською радою.

2.18. відомості щодо блокування цінних паперів емітента, які облікову-
ються у зберігача чи реєстратора цінних паперів (найменування та реквізи-
ти зберігача/реєстратора) та які є базовим активом опціонних сертифікатів, 
відомості щодо відсутності обтяження на цінні папери, які є базовим акти-
вом опціонних сертифікатів. установлення обмежень щодо обігу цінних 
паперів, які є базовим активом опціонних сертифікатів, на строк дії опціон-
них сертифікатів, що здійснюється в обсязі, на який здійснюється емісія 
опціонних сертифікатів, базовим активом яких є такі цінні папери.

Базовим активом опціонного сертифікату є право шістдесятимісячної оренди 
1 (одного) дм2 однієї з торгівельних площ за адресою: м. Львів, пр. Червоної Ка-
лини, 36, а саме, Торгового комплексу та приміщення побутового обслуговування 
(1-а черга), загальною площею 2 456,5 кв. м., Нежитлових приміщень торгового 
комплексу (2-га черга), загальною площею 3 426,3 кв.м. та Будівлі торгового комп-
лексу (3-тя черга) загальною площею 6435,5 кв.м. Таким чином відомості щодо 
блокування цінних паперів, обтяження на цінні папери а також установлення об-
межень на цінні папери, які є базовим активом опціонних сертифікатів відсутні.

2.19. обсяг випуску опціонних сертифікатів не перевищує розмір влас-
ного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття 
рішення про розміщення опціонних сертифікатів.

3. порядок розміщення опціонних сертифікатів.
3.1. адреси місць, дати початку та закінчення розміщення.
Первинне розміщення Опціонних сертифікатів здійснюється на організаторі 

торгівлі Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», 
адреса: м. Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 30, у відповідності до Правил 
фондової біржі, зареєстрованих НКЦПФР, Договору № 16/12/26-03Р на проведен-
ня розміщення цінних паперів від 26.12.2016 року, укладеного між Емітентом та 
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», та чинного законодавства України 
щодо проведення біржових торгів. ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 
здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку на здійнення професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку  
№ 231 від 14.03.2008 року. Документом, що підтверджує право власності на опці-
онний сертифікат є виписка з рахунку в цінних паперах. Покупець повинен опла-
тити придбані опціонні сертифікати повністю у строки та на умовах договору 
купівлі-продажу опціонних сертифікатів, укладеного на біржі. Покупець здійснює 
оплату у розмірі премії опціонного сертифікату в безготівковій формі у національ-
ній валюті України — гривні. Право покупця на оренду відповідного приміщення 
виникає виключно після купівлі ним відповідної кількості опціонних сертифікатів, 
яка відповідатиме розміру торгівельної площі, що він отримує в оренду та укла-
деному Договору (Договорам) оренди.

Затвердження результатів розміщення опціонних сертифікатів здійснює Ди-
ректор Товариства. 

Строк розміщення опціонних сертифікатів: 
Дата початку розміщення — 01.03.2017 року; 
Дата закінчення розміщення — 28.02.2018 року.
можливість дострокового закінчення строку розміщення.
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів до закінчення визначеного 

терміну Емітент має право прийняти рішення про дострокове припинення розмі-
щення та надати Звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про дострокове при-
пинення розміщення опціонних сертифікатів приймається Директором Товариства.

3.2 найменування андеррайтера (у разі його залучення), його місцезна-
ходження, номери телефонів та факсів, код за Єдрпоу.

Залучення андерайтера до розміщення опціонних сертифікатів Емітентом не 
здійснюватиметься.

4. відомості про депозитарій, з яким емітент уклав попередній договір 
про обслуговування емісії опціонних сертифікатів, із зазначенням повного 
найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, коду 
за Єдрпоу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної ді-
яльності на ринку цінних паперів — депозитарної діяльності депозитарію 
цінних паперів:

4.1. повне найменування депозитарної установи: Публічне акціонерне то-
вариство «Національний депозитарій України»; 

4.2. Ідентифікаційний код за Єдрпоу: 30370711;
4.3. місцезнаходження та номери тел./факс: Україна, м. Київ, 04071,  

вул. нижній вал, 17/8 тел./факс: (044) 591-04-00, 591-04-40, факс (044) 482-52-14,
4.4. правила центрального депозитарію цінних паперів, на підставі яких 

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» здійснює 
свою діяльність, зареєстровані згідно рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 01.10.2013 року № 2092.

5. відповідальні особи за інформацію, яка міститься в проспекті емісії.
5.1. відомості про керівника виконавчого органу та головного бухгалте-

ра емітента: Директор ТзОВ «Шувар» — Боднар Ольга Іванівна;
Головний бухгалтер ТзОВ «Шувар» — Собко Наталія Богданівна;
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5.2. відомості про особу відповідальну за проведення аудиту емітента:
5.2.1. Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консал-

тингова фірма «Бізнес Партнери»;
5.2.2. Код за ЄДРПОУ: 37741155;
5.2.3. Місце та дата проведення державної реєстрації: державну реєстрацію 

проведено Виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області 
31.05.2011 року;

5.2.4. Місцезнаходження: 79058, м. Львів, вул. Масарика, 18/130;
5.2.5 Номери телефонів та факсів: тел. 0503173661, факс 0322493661;
5.2.6. Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4463 Рішення Аудитор-
ської Палати України від 29 вересня 2011 року № 239/3, термін дії Свідоцтва до 
28 липня 2021 року.

6. емітент зобов’язаний не здійснювати відчуження або обтяження сво-
го права власності на базовий актив опціонних сертифікатів, яким є право 
шістдесятимісячної оренди 1 (одного) дм2 однієї з торгівельних площ за 
адресою: м. львів, пр. Червоної Калини, 36, а саме, торгового комплексу та 
приміщення побутового обслуговування (1-а черга), загальною площею 
2 456,5 кв. м., нежитлових приміщень торгового комплексу (2-га черга), за-
гальною площею 3 426,3 кв.м. та Будівлі торгового комплексу (3-тя черга) 
загальною площею 6 435,5 кв.м.

директор тзов «Шувар» 
 ____________  Боднар ольга Іванівна

директор тов аКф «Бізес партнери» 
 ____________  цуприк наталія андріївна

Шановні акціонери!
повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів 

акціонерів
пуБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «Завод «ленІнСьКа 

КуЗня»
(далі — Товариство)

• повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»; 04176,  
м. Київ, вул. Електриків, 26.

• дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 30 бе-
резня 2017 р. о 13.00 годині за адресою м. Київ, вул. Електриків, 26, буди-
нок Культури, актова зала № 1.

• Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 11.30 до 12.50 в день та за місцем проведення загальних 
зборів.

• дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 

станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення за-
гальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 24 березня 2017 року.

• адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://lk.com.ua/

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:
1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акці-

онерів.
2. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів 

акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних збо-
рів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі необхідні 
додатки до нього.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік. Прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 
2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
діяльності Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2016 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства з Пу-

блічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. 
11. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
12. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Ста-
туту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту 
Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити 
всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій ре-
дакції.

13. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до внутрішніх по-
ложень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Реві-
зійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях. 

14. Розгляд питання про зміну найменувань дочірніх підприємств Това-
риства.

15. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статутів дочір-
ніх підприємств Товариства, шляхом їх викладення у нових редакціях.

16. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 

17. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

18. Затвердження умов цивільно — правових або трудових договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

19. Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної ко-
місії Товариства. 

20. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
21. Затвердження умов цивільно — правових або трудових договорів, 

що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 

22. Розгляд питання про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення.

23. Про схвалення та затвердження вчинення Товариством значних 
правочинів.

• порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) 
щоденно у робочі дні з 10-00 до 13-00, а в день проведення річних загаль-
них зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, 
будинок Культури, актова зала № 1.

Пропозиції до порядку денного річних загальних зборів подаються акці-
онерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Головко І. І. 

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати:

• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам — доручення, 

оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що по-
свідчує особу представника.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 1024518 610094
Основні засоби 260548 241498
Довгострокові фінансові інвестиції 22192 22192
Запаси 257643 144794
Сумарна дебіторська заборгованість 163074 126993
Грошові кошти та їх еквіваленти 283552 40481
Нерозподілений прибуток -39441 -45708
Власний капітал 162981 156714
Статутний капітал 168087 168087
Довгострокові зобов’язання 109077 110806
Поточні зобов’язання 752460 342574
Чистий прибуток (збиток) 8498 -5535
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3430354 3430354
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

447 378

наглядова рада 
пуБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «Завод «ленІнСьКа 

КуЗня»

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Завод «ленІнСьКа КуЗня»
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

I. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонер-
не товариСтво «уКраЇнСьКа ГІрниЧо-
металурГІйна КомпанІя - миКолаЇв»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05409128
1.3. Місцезнаходження: 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна, буд. 5
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (512) 60-14-18; (512) 60-14-18
1.5. Електронна поштова адреса: t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://nikolaev.ugmk.net
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Ві-
домості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. текст повідомлення
14.02.2017 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Українська гірничо-металургійна компанія - Миколаїв» прийнято рішення 
про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом правочи-
ну є укладення договору про отримання безпроцентної поворотної фінан-
сової допомоги. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства та складає 8 400 тис. грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності стано-
вить 40 770,9 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 20,60293%. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені зако-
нодавством, статутом Приватного акціонерного товариства «Українська 
гірничо-металургійна компанія - Миколаїв» не визначені.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

директор пузанов а.в., 15.02.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВАПТЕКА-2"

(ідентифікаційний код юридичної особи 01974610, місцезнаходження:
м. Харків, майдан Конституції, буд. 20) (надалі - Товариство) повідомляє
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся "20" березня 2017 року о 14:00 годині у приміщенні Товариства за
адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 20, кабінет Генерального ди-
ректора. Реєстрація акціонерів відбудеться у день проведення загальних
зборів (20.03.2017) з 13:00 до 13:50 годин за місцем проведення зборів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком ден-
ним:

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акці-

онерів Товариства;
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів ак-

ціонерів Товариства;
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових за-

гальних зборів акціонерів Товариства;
4. Про затвердження передавального акту;
5. Про визначення уповноважених осіб, для підписання установчих до-

кументів Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківаптека-2";
6. Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юри-

дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-

чергових загальних зборах акціонерів - 14.03.2017 року. Ознайомитись з
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, май-
дан Конституції, буд. 20 (каб. Генерального директора) у робочі дні з по-
неділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год. Посадова особа, відповідальна
за ознайомлення акціонерів з документами - Жукова Юлія Андріївна, Ге-
неральний директор (Голова комісії з припинення)Товариства. Особам,
які прибудуть для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, що
посвідчують особу, а для уповноважених осіб акціонерів крім вказаних до-
кументів мати при собі документ, що підтверджує їх повноваження (дові-
реність), оформлені згідно чинного законодавства України. Телефон для
довідок: (057) 714-29-77

Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про проведення за-
гальних зборів: http://a2.zzz.com.ua/publ.pdf 

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 
«Страхове товариство «Гарантiя»

2. Код за ЄДРПОУ 14229456
3. Місцезнаходження 01601, Київ, Печерський узвiз, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 581-67-70 (044) 581-67-70
5. Електронна поштова адреса t.garkusha@guarantee.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.guarantee.com.ua

7. Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, при-
пинення його філій, представництв

II. текст повідомлення
Наказом вiд 14.02.2017 № 10 припинено шляхом лiквiдацiї 

вiдокремлений пiдроздiл «Львiвську регiональну дирекцiю» фiлiю При-
ватного акцiонерного товариства «Страхове товариство «Гарантiя», 
iдентифiкацiйний код 34046341, мiсцезнаходження: 79010, Львiвська об-
ласть, мiсто Львiв, вулиця Вишенського, будинок 26, квартира 2.

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 ногач олексiй миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.02.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «СтраХове товариСтво «ГарантIя»

приватне акціонерне товариство «Шведсько — українська група — 
«SU GROUP», код ЄДРПОУ 23534069, повідомляє, що за пропозицією ак-
ціонера Товариства Федоренко А.Ю., який володіє 30% акцій, до порядку 
денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «SU GROUP», які призначені на 
17 березня 2017 року та відбудуться о 16-00 годині за адресою: 02121, 
м. Київ, вул. вірменська, 5-а, офіс ПрАТ «SU GROUP», кімната № 4, вне-
сено зміни до порядку денного шляхом включення нового питання :

6. Внесення змін до Статуту ПрАТ «SU GROUP», викладення, за-
твердження його в новій редакції та вчинення дій щодо державної 
реєстрації.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні: 
-«відомості нКцпфр» № 29 від 13.02.2017 року;
За інформацією звертатися за телефоном (044) 563-55-55.
Голова Наглядової ради __________________ Жигун Віталій Якович

приватне аКцІонерне товариСтво «ШведСьКо — уКраЇнСьКа Група — «SU GROUP»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ПРАТ АБС-УКР 33

2. ПРАТ АВТОНОМ 28

3. ПАТ АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «САДА» 20

4. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» 14

5. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 32

6. ПРАТ БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ 15

7. ПРАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 20

8. ПРАТ БЕТОНМАШ 30

9. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 16

10. ПРАТ БУД.ТРАНС 15

11. ПРАТ БУДІВНИЧИЙ 6

12. ПРАТ В.А.Т. ПРИЛУКИ 2

13. ПРАТ В.А.Т. ПРИЛУКИ 67

14. ПАТ ВІДРОДЖЕННЯ 8

15. ПАТ ГОТЕЛЬ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» 31

16. ПРАТ ДЕРЕВО-МЕТАЛООБРОБНИЙ ЗАВОД 21

17. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 13

18. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ 11

19. ПРАТ ЕКОЕНЕРГІЯ 23

20. ПРАТ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ 26

21. ПРАТ ЕЛЕКОН 15

22. ПАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 9

23. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 34

24. ПАТ ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» 88

25. ПРАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ 21

26. ПАТ ІСКРА 3

27. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» 29

28. ПАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 18

29. ПРАТ КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ 31

30. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 10

31. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 11

32. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК АКОРД БАНК 6

33. ПРАТ КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН 25

34. ТОВ КОНКУРІТТО 25

35. ПРАТ КОНСТАР 3

36. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 4

37. ПРАТ МАНОМЕТР-ХАРКІВ 28

38. ПРАТ МЕЛІОРАТОР 24

39. ВАТ МЕРИДІАН ім. С.П. КОРОЛЬОВА 7

40. ПРАТ МЕХТРАНС 28

41. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 9

42. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ВУГЛЕЦЬ» 30

43. ПРАТ НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДНІПРО» 26

44. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 17

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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45. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 18

46. ПРАТ ОБЕРІГ 18

47. ПРАТ ОБЕРІГ 18

48. ПРАТ ОБЕРІГ 18

49. ПРАТ ОБОЛОНЬ 5

50. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ 10

51. ПАТ ОЛЕВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 19

52. ПАТ ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 24

53. ПРАТ ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 33

54. ПРАТ ОСТ-ІНВЕСТ 27

55. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15343 8

56. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» 3

57. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 21

58. ПРАТ ПРИВАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 29

59. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 17

60. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №51 20

61. ТОВ РСП «ШУВАР» 35

62. ПАТ СЛАВУТИЧ 12

63. ПРАТ СПЕЦТЕХНІКА 5

64. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ГАРАНТ» 4

65. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» 29

66. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» 30

67. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТІЯ» 89

68. ПРАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 12

69. ПРАТ ТЕХЕНЕРГО 16

70. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 24

71. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 19

72. ПАТ ТУРБОАТОМ 12

73. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ МИКОЛАЇВ 89

74. ПРАТ УКРДОРБУД 27

75. ПАТ УКРСОЦБАНК 7

76. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 4

77. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ 22

78. ПАТ ФІРМА БЕВЕРС 33

79. ПРАТ ХАРКІВАПТЕКА-2 89

80. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» 22

81. ПАТ ХЕРСОНКОМПЛЕКТ 20

82. ЗАТ ХК ЕНСО ГРУП 34

83. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499 23

84. ПАТ ЧИНБАР 10

85. ПРАТ ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГРУПА SU GROUP 89

86. ТОВ ШУВАР 59

87. ТОВ ШУВАР 68

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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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 № 17033
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
16.02.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

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

   
  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 2017 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 2017 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 


